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1.0. Fane
Rekker ikke tidsfristen slik at fanen blir ferdig til 17. mai. Det har ikke vært mulig å prioritere
fanesaken fremfor andre saker som har vært på skolen. Svein viste frem skisser som er valgt
ut av tegningene. Det er ikke kun et bilde som blir forsiden/ baksiden av fanen, men
fanekomiteen velger flere bilder som de setter sammen til et bilde. Fanekomiteen besitter
ikke kunnskapen til å overføre tegningen og lage et utkast som lar seg gjøre å sette på en
fane. Fanekomiteen står litt fast på hvem som kan gjøre dette arbeidet. Om en kunstner eller
grafiker skal videreutvikle dette fra en barneskisse til ferdig utkast kan dette komme til å
koste mye penger. Fanekomiteen ønsker å undersøke om noen det er noen foreldre eller
noen i tilknytning til skolen som har mulighet og kunnskap til å hjelpe til med dette. Svein
ønsker å inkludere FAU i fanekomiteen for valg av farger og ferdig utseende til fanen.
Skolen er 50 år i år og dette skal feires. Tanken ar at dette blir under grunnskolens uke til
høsten. Svein ønsker hjelp til underholdning til denne festaftenen av FAU. Ønsket er at fanen
er ferdig til dette og avdukes da. Det betyr at ferdigstillelse av fanen fortsetter for fullt.
2.0. Ordensreglementet
Ordensreglementet skal revideres med jevne mellomrom og er ikke blitt gjort etter at Svein
startet som rektor på Dalen. Det blir et ferdig utkast til møtet 8.mai, slik at dette kan tas opp
på dette møtet. Målet er at reglementet skal bli enklere og mindre omfattende. Det skal
være en gjennomgangstone på hva man skal gjøre og bør gjøre. Positivt fokus fremfor forbud

og ikke. Da kommer det tydeligere frem hva som forventes av barna. Daglig oppførsel på
skolen skal ha vekt på det positive. Dette er essensen i revideringen. Skolen har ansvar for at
dette gjøres i tråd med kommunale forskrifter. Ønskelig å få det ned i en side slik at det er
mer oversiktlig. Ikke lov til refselsestiltak uten at det står i ordensreglement. Utvise for resten
av dagen, etter at barnet har forklart seg og foreldrene er informert, kan være et slik refselse.
Noen formaliteter må være på plass i et ordensreglement.
Ordensreglementet skal opp i SU og godkjennes der. FAU er et rådgivende organ og kan
komme med innspill.
3.0 Svein informerer.
3.1.Årsrapport, skolens økonomiske resultat for 2017
Skolen fikk et merforbruk enn det budsjettet anslo. 124000 kr. Dette er rapportert til Svein
sin sjef. Pengene er brukt litt mer på lønn, litt mer på drift og noe større inntekter enn
budsjettert med. Noen inntekter bl.a. en interkommunal gruppe Svein er med i som betaler
for hans fravær. Barn som tilhører andre kommuner, men går på Dalen skole og som får
spesialundervisning, blir betalt av barnets hjemkommune. Budsjettet er nådd i f.h.t til
sykerefusjoner. Ønskelig å gi et budsjett med mer balanse i 2018. Det er mer elevbaserte
utgifter på Dalen skole enn andre skoler p.g.a. flere lærere pr barn. Dalen skole bruker nok
mer penger på lønn i f.h.t. andre skoler. Dette er p.g.a. at skolen prioriterer at det er viktig for
barnas læring og trivsel med økt voksentetthet.
3.2. Skooler
Dette er et nytt program som skal brukes av skolen.
Elever i 4. klasse har fått egen pc som leveres inn på slutten av 7. klasse. Hvert år fremover
får 4. klasse også egne pc´r, frem til alle i 4.- 7. klasse har egen pc. Elevene får ny pc når de
begynner på ungdomskolen. Dette er avtale som finansieres og leases gjennom kommunen.
3.2. informasjonsside om kommunesammenslåing
Det er stort fokus på kommunesammenslåing. På www.fet.kommune.no er det lansert en
egen hjemmeside for innbyggerne som alle kan følge med på og få informasjon om
sammenslåingen.
4.0 Barnas bruktmarked.
Elevrådet har levert søknad om å ha to bruktmarked. FAU innvilger søknaden. Siv- Lillian
skriver og sender et svar på søknaden til elevrådet.
Kicki har ansvar for koordinering for bruktmarked. Sende ut og henge opp invitasjon, ta imot
påmelding. Alle i FAU sender ut informasjon til sine klasser om hvem som lager kaker og
hvem som kan hjelpe til under arrangementet. 10 kr pølse, 5 kr saft, 10 kr kaffe. Påmelding
innen mandag 16/4. Kristian kan handle inn til arrangementet. Håvar, Silje, Anne og Lisa har
mulighet til å hjelpe til under arrangementet.

5.0 «Mitt valg» på foreldremøte
Tilbakemeldinger fra Kicki om et veldig bra foreldremøte med fokus på klasseledelse og
klassemiljø. Hvordan kommer skolen til å jobbe med dette videre? Svein: Skolen har hatt
«stopp-punkt»/ milepeler i dag og en av tingene ledelsen ønsket tilbakemelding på er
hvordan læreren har kommet i gang med mitt valg. Alle klasser har kommet i gang med
leksjoner i klassene. I snitt er det litt over en leksjon/ økt i uka med mitt valg. Det varierer litt
mellom klassene, men det er instrukser fra ledelsen om at dette skal brukes.
«Mitt valg» kan komme som faste økter fra 1-7.
Skolen har fått støtte opp mot 50.000 kr fra Lions, derfor ble det gitt tillatelse fra Svein om at
de kunne si litt om seg selv på foreldremøte.
NTNU har forsket på bruk av «mitt valg» i skoler. Skoler som ikke bruker mitt valg kan helt fint
lykkes med elevenes psykososiale miljø. Forskningen viser at skoler som bruker «Mitt valg»
systematisk og målrettet gjennom året, er indikasjonene klare om at dette virker.
Forskningsmiljøet ser på skolene at de ligger gjennomgående høyere på elevundersøkelser
om skolemiljø. Det som var overaskende i forskningen var at hos de skolene som hadde «Mitt
valg» og brukte det litt nå og da, var det indikasjoner på at det gikk dårligere med dem enn
på de skolene som ikke brukte det.
Det er å forvente at skolen vil bruke «Mitt valg» systematisk gjennom skoleåret.
Innspill: Kunne dette vært tema til foreldremøte til høsten? Har mitt valg en del 2 å tilby?
Svein: 5/9-18 skal det være et oppfriskningskurt rettet mot personalet. Vet ikke om det er en
del to til foreldre møte. Svein skal sjekke det opp. Mulig at det blir da det samme som
foreldremøtet vi hadde. Tanken er å eventuelt kunne ha dette foredraget på foreldremøtet
annethvert år.
Innspill: Om det ikke blir et nytt foreldremøte, kan det jobbes med noen av leksjonene på
foreldremøtene? Ja, det kan det svarer Svein. Det er allerede brukt en leksjon i et
foreldremøte i 1. trinn. Skolen har foreldremøte boka, så skolen kan bruke temaer til
foreldremøter som er sammenfattende med hovedtemaene til trinnene.
Det er en bok fra 1.-4. klasse og en bok fra 5.-7. klasse. Skolen får også tilgang på det digitale
materiellet som snart blir digitalt.
Innspill: Hvordan vil dette evalueres? Svein: Elevundersøkelsen, er den informasjons
innhentingen det er mulig og mest hensiktsmessig å bruke. Det vurderes å evaluere dette
opp mot lærere og deres opplevelse av dette. Fra og med høsten 2018 skal 5. og 6. klasse
også svare på elevundersøkelser, men kun 7. trinn blir offentliggjort (www.skoleporten.no) da
dette kartlegges på nasjonalt nivå. Denne går det an for foreldre å gå inn å se på.
Det gir best resultater å kunne følge en klasse over flere år, slik som det kan gjøres fra høsten.
Innspill: Kan det skrives på ukeplanen når det er «Mitt valg» og skrives litt om leksjonene
som gås igjennom? Det er Svein sin intensjon om at gjennom systematisk jobbing er det
naturlig at foreldrene blir informert underveis.

6.0. Eventuelt
6.1. Avlevering av barn på parkeringsplassen.
Det ble observert en nesten ulykke med et barn som ble avlevert på parkeringsplassen og løp
inn til skolestart. Mens eleven løper over plassen plir barnet nesten påkjørt av en bil som har
rygget ut fra parkeringsplassene foran nettet og skal til å kjøre fremover. Det anbefales på
det sterkeste at avlevering av barn skjer i rundkjøringen. Svein sender en sms til foreldrene
og oppfordrer sterkt til dette. Om du følger barnet ditt inn på skolen, parkeres det på
parkeringsplassen.
Neste møte: 16. april.
Referent: Siv- Lillian H. Amundsen

