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Saker:
1.0 Videreførte saker fra tidligere møte
1.1. Sykkelstativ. Svein har overtatt saken. Det er ikke så lett å feste den type sykkelstativ som
er ønsket. Det er boret hull i lista bortover på stativet, med dette er ikke så lett å feste i
husveggen. Intensjonen var å ha kombinert sykkel og ski stativ. For å få hengt opp stativene
trengs det muligens noe fleksibilitet, eventuelt braketter. Kan stativet forankres i bakken?
Thomas, Artur og Svein tar et møte med Dennis for å se på løsninger til hvordan stativet kan
festes.
1.2. Fane- komiteen. 15. september var det møte i fanekomiteen. Da ble det laget en
fremdriftsplan, bl.a. for å være ute i god tid. Tanker rundt tegnekonkurransen og
foreldreinvolvering ble snakket om. Komiteen står fritt i å velge i bidragene i konkurransen.
Fanekomiteen består av Ilias (7. klasse), Hanna (6. klasse), Kari (lærer), Svein, Bjørn Vidar
(FAU) og Thomas (FAU). Hanna og Ilias tar prosessen i elevrådet, Svein tar prosessen med de
ansatte og FAU følger saken videre. Klasser, grupper og enkelt elever kan levere bidrag i
tegnekonkurransen. 1. mars er absolutt siste frist for å rekke å produsere fanen.
Se an hvor mye midler som kommer inn om det blir kjøpt fane- skap. Skapet koster ca. 20000
kr. Dalen skole er 50 år i 2018. Kan knytte innkjøp av ny fane til dette arrangementet. Nytt

møte i fanekomiteen i uke 42.
1.3. Fond midler. Kan brukes til betaling av fane. Bjørn Vidar sjekker søker om midler. Forslag
til steder å søke; Lions, Joker, Gjensidigestiftelsen, Høland og Setskog sparebank (Eika
gruppen). Hvilke andre steder kan man søke om midler til fane?
2.0. 17. mai 2018. Det er foreldre møte denne uka, så da blir det valgt inn medlemmer til 17.
mai komiteen. 3. klasse må ta opp på foreldremøte denne uka, at de har ansvar for 17. mai i
2018. Lederen av 17. mai komiteen bør være en forelder fra 6. klasse som har erfaring fra
tidligere fra å arrangere 17. mai på skolen. I 2018 er det 17. mai på torsdag og fri for elevene
på fredag. Viktig å avklare i forkant hvem som møter opp, slik at det ikke blir stort frafall blant
foreldre som hjelper til med arrangementet. Viktig at komiteen komme i gang raskt.
Hovedmøte i 17. mai komiteen i kommunen før jul. I år var det skrevet at det er rullering på
korpsene og dermed gikk Dalen skole i tog i Fetsund. De tre neste årene er det korps her i
Gan. Det kom forslag om at det kan utarbeides et mandat til lederen av 17. mai komiteen på
Dalen. Det gir lederen mandat til å jobbe for at det blir 17. mai tog med korps i Gan om
hovedkomiteen skulle ombestemme seg fra i fjor, med støtte fra Dalen FAU.
3.0. Snøkanon. Regningen har kommet og er betalt. Svein kontakter Kristian (kasserer) for
deling av denne regningen mellom skolen og FAU. Svein tar kontakt med Romerikes blad og
Indre Akershus blad for å lage en glad- sak på dette når produksjonen av snø starter.
Si ifra på foreldremøte at det er behov for dugnad for å sette opp denne kanonen og drifte
kanonen igjennom vinteren. Svein/ skolen har ansvar for reparasjoner.
Kan være lurt å produsere snø utover hele vinteren p.g.a. mildværet som sikkert kommer.
Det bør være to- tre personer fra FAU som har ansvar for organiseringen av dugnaden.
Kapasiteten på snøkanonen må sjekkes og prøves denne vinteren. I vinter skal det i første
omgang produseres snø til akebakker. Ligger forholdene til rette for det og snøkanonen har
kapasitet, ønsker Svein seg på sikt å lage seg en liten langrennsløype. Dette må evalueres
etter sesongen.
Det ordnes en lagerplass til snøkanonen slik at den lagres forsvarlig. Det lages en tralle til
kanonen hvor alt utstyret ligger på, slik at det er enkelt å flytte snøkanonen og produsere
snø.
4.0. SU/ SMU har hatt møte. Bjørn Vidar er valgt som leder og Anne er nestleder. Alexander
Sternal (7. trinn), Marte Samuelsen (leder av elevrådet) og Hilde Kvaal Weum (lærer) er med i
SU/SMU. Tone Torp sitter for andre ansatte på skolen og Alexandra Kall er vara. Øystein
Johansen (KRF- politiker) og Svein er rådmannens representanter. Svein er sekretær. Det
mangler en lærer representant.
Det er satt opp en møteplan. I første møtet ble det tatt opp hva som er SU mandat og
arbeidsoppgaver. Elevrådet orienterte og FAU orienterte. Svein informerte om skolestart.
Skole og barnehage planen var også en av sakene. Denne planen kommer opp i

kommunestyret 25. september. Det store temaet da er skolen på vestsiden; Hovinhøgda og
Garderåsen krets. Det er forslag om å legge ned disse skolene og bygge ny stor- skole som
rommer ca. 750 elever.
For Dalen krets, står det i planet at det skal bygges en barnehage som rommer 90 barn. Det
virker som det er stor politisk enighet om en barnehage i Dalen krets nå. Ut ifra planen er
oppstart planlagt august 2019. Det er også forslag om utvidelse og utbygging av Riddersand
skole.
Angående utbygging av boliger i Gan. Prognosene sier at Dalen skole skal øke med ca. 30
elever. Det er det i utgangspunktet plass til om de fordeles på klassene. Det er plass til 30
elever i hvert klasserom. Skolen rommer 210 elever.
5.0. Trafikkaksjonen. Anne reviderer det skrivet som ble gitt ut i fjor. Skrivet ble lagt som
ranselpost. I fjor var det 3- 4 stk. som sto der kl. 7- 8.15. Det ble kokt kaffe på kjøkkenet ved
flerbrukshallen som ble delt ut til foreldrene. Anne kjøpte inn krus med lokk. Bo skaffet en
del reflekser og refleksbånd. Det ble godt tatt imot av barna. De voksne hadde på seg
refleksvester. Det var to dukker som var stilt opp, en med refleks og en uten for å illustrere
forskjellen. Bo og Thomas sjekker opp refleskbeholdningen. Bjørn Vidar sjekker også opp om
reflekser. Poenget med aksjonen er «se og bli sett» og etablere riktig kjørekultur på pplassen. Bjørn Vidar har snakket med Terje Svea (eiendomsavdelingen i kommunen) om
skilting av plassen. Terje Svea foreslo å snakke med husstyret på Dalheim og Dalen IL, så skal
det ikke være vanskelig fra kommunen sin side angående skilting av p- plassen. Siden forrige
trafikkstasjon, opplever Svein at det er det blitt bedre med at bilene kjører i riktig retning og i
rundkjøringen. Hvem kan være med i år? FAU tar saken opp på foreldremøtet og får noen til
å stille opp. Gi tilbakemelding på neste FAU møte.
Hvem har ansvar for lyset på p-plassen? Det er ikke alltid det lyser. Det er eiendom/ Dennis
(vaktmester) som har ansvar for den lampa. Det har vært en elektriker som har sett på
denne. Det skal være lys der. Er det mørkt der på ettermiddag/ kveldstid eller morgenen, si
ifra.
6.0. Eventuelt:
6.1. Skandinaviske skolemessen; 1.-3. november. Gratis å besøke messen. For mer
informasjon se på: skolemessen.no. Skal vi i FAU å delta på messen? Skjemaet Bjørn Vidar
har fått, skannes og sendes til alle foreldrene slik at de også kan delta. Kan gi beskjed til
foreldrene om når FAU vil være der om andre har lyst til å dra samtidig.
6.2. Avslutningsfest for 7. klasse. Svein forteller fra tidligere erfaringer på andre skoler. Da
hadde 6. klasse har ansvar for å arrangere og organisere festen, slik at foreldre og elever i 7.
klasse kun er gjester. Elevene var da flott pyntet og det var en staselig seanse. Mange vil ta
bilder og gjerne snakke sammen etterpå. 6. klasse foreldrene kan da hjelpe til med å rydde,
ta inn og ut stoler/ bord, bake kake, koke kaffe o.l. Er dette en tradisjon vi kan tenke oss å ha?
Kanskje 5. klasse kan få dette ansvaret siden 6. klasse har ansvar for 17. mai? Svein kom med

forslaget og FAU tar avgjørelsen. Saken tas opp på neste møte.
6.3. Tema på foreldremøtene. Det ble stilt spørsmål om det er mulighet til å komme med
forslag til tema på foreldremøtene? Svein ønsker at skolen og FAU/ foreldrene samarbeider
om tema slik at man eventuelt kan invitere foredragsholdere. Innspill til temaer til vårens
foreldremøte er veldig ønskelig.
6.4. Vismaflyt, har man flere barn på skolen er det ikke så lett å se hvem meldingen kommer
fra på e- post og SMS. Det er ønskelig at dette gjøres. Svein informerer om at systemet er
laget slik at det ikke kommer automatisk opp, så skolen må være nøye på å skrive at det er
Dalen som sender.
Skolen må også huske å skrive på kontaktinformasjon på e- poster som sendes ut gjennom
Visma. Da er det lettere å svare skolen tilbake.
6.5. Skolens nettside og appen. Det ble fremmet forslag om å bruke skolens internett side og
appen til mer informasjon. Det er mer potensiale for å utnytte sidene og appen. F.eks.
timeplaner og klasse sider, busstider og informasjonsbrev. For at foreldrene skal bruke disse
informasjonskanalene mer er det viktig at det legges ut informasjon jevnlig. Det er blitt en
stor forbedring nå som mye av informasjonen kommer på e- post og SMS.
6.6. Kunstgressbanen Hvordan er reglene for bruk av kunstgressbanen? Det står på skiltet
som henger på gjerdet: «Bruk reine sko». Er elevene informert om at det menes at skoene
ikke skal være gjørmete, men vanlige brukssko er ok? Det kom forslag om å sette opp
skobørster til å tørke/ børsta av møkkete sko. Elevene er informert om reglene, bl.a. at det
ikke er lov å bruke kunstgresset som sandkasse. Skiltene er laget på forhånd og ikke laget av
Dalen IL. Skolen tar kontakt med Dalen IL om bruk av banen og spesifisering av regler. Mange
av elevene setter stor pris på å bruke banen i friminuttene.
Vil det bli løpebane rundt banen? Det er planlagt asfalt rundt banen for å beskytte
kunstgresset. Det er da anbefalt å legge asfalt to meter fra gresskanten og utover. Om resten
av veien er gruset, kan dette brukes som løpebane. FAU sender innspillet videre til Dalen IL.

Neste møte: Tirsdag 10.10
Siv- Lillian H. Amundsen

