
MØTEREFERAT

Møtet gjaldt Brukerråd

Dato 19.05.2022

Tidsrom Kl. 17.00-18.30

Sted Dalgård skole og ressurssenter

Til stede Cecilie Granviken (leder FAU), Jeanett Rishaug (økonomiansvarlig FAU),
Ola Kjøren (foresatt 1. trinn) fra kl 17.30, Karoline Asplund (6D), Milla
Andersen (6D), Bjørn Eimar Endal Sorteberg (6D), Gro Kristiansen (rektor)
og Elin Gjønnes (avdelingsleder)

Referent Elin Gjønnes

Saksliste
Fra kl 17.00

- Brukerråd, hva er det? Litt om generelle rammer og innhold.

Presentasjon av deltakere

Info om «Hva er Brukerråd?». Hentet fra Trondheim kommunes nettsider.

- Informasjon fra elevrådet om deres arbeid.

● “Velkommen til skolen” med utdeling av sjokomelk og juice en morgen i året. Et

bidrag til en hyggelig og god start på dagen for alle elevene, og en mulighet for

elevrådet til å presentere seg og sitt arbeid.

● Antimobbekontoret er bemannet hver morgen av elever fra 6. og 7. trinn.

● Garderobekontroll - foregår en gang per uke. Vinneren får ha en bamse i klassen i en

uke.

● Arrangert quizkonkurranse på mellomtrinn.

● Arrangert tegnekonkurranse på småtrinn.

● Info om gangen i elevrådsmøtene. Gjennomføres ca 1 gang i måneden.

● Info om at det skjer noe hærverk på skolen.

- Informasjon fra FAU om  17. mai og annet aktuelt

Et vellykket arrangement med god stemning.



● Totalt kr 57 725 kom inn på servering og loddsalg.Utgifter skal trekkes fra.  Overskuddet av

loddsalg  kr 29 160 går til Røde Kors. FAU undersøker om det kan arrangeres en

overrekkelse på Dalgårddag 02.06.22 .

● Ca 500 godteposer og noen  is igjen. Skolen får disse og deler ut til alle elevene siste

skoledag.

● FAU har opprettet en Vippskonto. Jobber med å få det formelle knyttet til personer i  styret

på plass i Brønnøysundregisteret.

● Info fra FAU kan sendes rektor Gro som sørger for at det  legges ut på nettsidene våre.

Fra ca kl 17.30

- Utbygging av Dalgårdtunet (motsatt side av veien for skolen) over tre år

Ola Kjøren, foresatt på 1. trinn, har tilbudt sin bistand og deltar i møtet. Vi tok en befaring

utendørs.

Tema diskutert:

● Trafikkforhold

● Støy knyttet til bygging

● Trafikk-framkommelighet

● Vanlig drift ved Dalgård skole og ressurssenter

● Dalgård skole og ressurssenter har samarbeidsmøter med utbygger 3 ganger per år. Neste

møte 24.06.22 kl. 09.00. Ola Kjøren blir med som foreldrerepresentant i dette møtet /

møtene med utbygger.

● Det vil komme et infoskriv fra utbygger som videresendes foreldre.

● Skolen vil gjennom byggeperioden sende ut fortløpende informasjon.

Fra ca 18.15

- Informasjon fra rektor om planlegging av skolestart 2022/2023

● Fra høst 2022:  4 paralleller på hvert trinn (nærskolen 1.-7.). Vi må bruke absolutt alle rom.

● 83 skolestartere til høsten. Bli- kjent dag for nye elever 1. juni.

- Tidspunkt for brukerrådsmøter i høsthalvåret

● Torsdag  kl. 17.00. 3 møter pr halvår.

-Eventuelt

● Ønske om å få Onsdagsklubben i gang igjen. Et tilbud til 5.-7. trinn og barn/ungdom 10 - 14

år i ressurssenter. Foreldre på 6. trinn har ansvar. Ca. en gang per måned.

● Organisering av buss fra skolen til sentrum på 17. mai i regi av FAU? Muligheten kan sjekkes

ut, men rektor anbefaler at FAU lar dette være - da en slik organisering er en veldig stor og

kostbar jobb. Skolen gjorde en nytte-kost-vurdering for 8 år siden, da denne ordningen ble

avviklet.


