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M O L D J O R D  S K O L E  

Referat fra felles foreldremøte mellom barnehage og skole torsdag den 4. april. 

Den 4. april ble det holdt felles foreldremøte for barnehagen og skole. 

Det var 17 foreldre tilstede på møte. 

Agenda var dugnad på felles uteområde for barnehage og skole.  

I den forbindelse trenger vi hjelp av dere foreldre for å kunne få dette raskes mulig i gang. 

Rita informerte om prosjektet med bevilget rammen på 560.000 kr. 

Det som først må prioriteres er gjerdet. Det må rives, og settes opp nytt. Gjerdet skal gå langs 
barnehagen til kirken. Vaktmesterne bestiller nytt gjerde. Vernerunde skal være i forkant det skal 
sees over lekeapparatene som vi har,- og vurderes hva at det som er i orden og om noe må fjernes. 
Det første vi må gjøre er å fjerne det som er ødelagt.  Det som ikke er ødelagt skal gjenbrukes og 
males opp slik at hele området for et «nytt» preg, - som for eksempel balansestokker. Teknisk skal 
være behjelpelig under heile prosessen av uteområde.  

Det skal settes frem tilhenger, slik at man får kaste det som skal kastes. 

I uke 22. leveres de nye lekeapparatene. Hvor de nye lekeapparatene skal plasseres er ikke «banket» 
enda, men det foreligger et forslag. Det skal være greit å montere de nye lekeapparatene,- dette kan 
vi gjøre sammen.  

Det ble diskutert sikkerhet/ansvar ved at vi skal montere selv. Alt som skal gjøres med de nye 
lekeapparatene er etter forskriftene, lekeapparatene skal godkjennes i etterkant av folk med den 
rette kompetansen. 

Vi ønsker at uteområde skal stå ferdig til nytt skole- og barnehageår. En realistiske plan er å få revet 
gjerdet, sette opp nytt før ferien. Likeså revet de gamle apparatene som er ødelagt og satt opp de 
nye etter ferien,- men før skolestart.  

Det er bestilt nye fotballmål som skal på plass, fotballbanen blir flyttet nærmere skolen og 
barnehagen.  

Det blir ny asfalt rundt skolen og fremfor barnehagen og det vil bli oppmalt ulike typer spill på 
asfalten når den er ferdig. 

Det er viktig at alle bidrar med det man kan på dugnad, og at man kommer i gang i god tid før ferien.  
Alle kan bidra med noe, noen river,- andre graver osv. Kommune har minigraver som vi kan låne. I 
foreldregruppa har vi enkelte som er kompetente til å betjene den, disse stiller på 30.mai-2.juni. 
Dette forutsettes at snøen og tela er borte til da. Blir det endring i dato tar vi kontakt. 

Det er lov å invitere slekt og venner med, jo flere jo bedre. 

Rita tar ansvar for å fremskaffe nødvendig utstyr til dugnaden og vil ta kontakt med enkelte av dere 
for å få hjelp til dette.  

Ta kontakt om du/dere kan bidra den helga.  (30.mai.-2. juni) 

Vel møtt på dugnad!    

Ref  Aino Sande,  styrer  


