
 

 
Innkalling til FAU-møte Fridalen skole 

 
Den 25.11.20 kl. 19-20.45  

Foreldrerådets arbeidsutvalg  
 

Sted: Digital deltakelse Google Meets 
 
 

 
Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling 
 

2. Godkjenning av referat forrige møte 
 

3. Nytt fra skole v/ rektor 
○ Status og standard for undervisning ved hjemmeskole  
○ Status covid-19 
○ Status bemanningssituasjonen 
○ Status for klasser med oppfølgingsbehov 
○ Status for SFO-miljø 
○ Erfaringer med bruk av Team Skyfritt 
○ Informasjon og erfaringer med Hjertesone 

 
 

4. Sak om forslag til etablering av foreldredrevet foreldremøte per klasse 
Arbeidsgruppe psykososialt skolemiljø fremmer et forslag om å få etablert et ekstra 
foreldremøte pr. skoleår per klasse, med dedikert fokus på skole- og klassemiljø. 
Formål er å vie tid og fokus til skole-/klassemiljø (det blir liten tid til dette i skolens 
foreldremøte), bidra til å lage en arena for å samle foreldrene i klassen, legge til rette 
for trygg og åpen dialog, deling av erfaringer og gjerne sammen komme frem til 
forslag til tiltak som foreldre kan bidra med. Det er godt dokumentert fra 
mobbeombud og Bufdir at slike møter kan ha god verdi, og det finnes også en del 
materiell til benyttelse.  
Det er ønskelig å vedta etableringen av dette foreldremøtet i FAU møtet i januar. I 
forkant vil arbeidsgruppen utarbeide materiell som kan benyttes for planlegging og 
gjennomføring, bruke dette og gjøre erfaringer og dele disse, og videre ta ansvar for 
å forvalte FAU sitt materiell for slike møter.  
Gruppen presenterer foreslått opplegg og materiell i januarmøtet og det voteres 
over å forplikte på gjennomføring, oppdatere skolens sosiale handlingsplan (kapittel 
skole/hjem samarbeid) og FAU sine vedtekter. Tekster sendes i forkant av møtet i 
januar.  



 
5. Sak knyttet til foreldres innspill i mediesaker og ansvar for skolens omdømme 

FAU og foreldre har fått henvendelser om å «bidra til å styrke skolens omdømme» 
fra ulike instanser, gjerne nevnt i samme ordelag som mediedekningen av 
skolemiljøet på Fridalen skole er nevnt. FAU har tatt dette opp i SU, og gitt innspill 
der om at dette kan tolkes som et forsøk på å begrense ytringsfriheten til foreldre. 
Det er ønskelig med en diskusjon om temaet i FAU-møtet, der vi belyser og 
diskuterer ulike sider ved utsagnene fra ulike hold, og kommer frem til en omforent 
konklusjon om hvordan vi skal forholde oss til temaet dersom problemstillingen 
dukker opp igjen.  
Forslag til konklusjon presenteres og tilstrebes landet i møtet.  
 

6. Orientering av forslag fra FAU til SU om innføring av “Timen livet”  
“Timen Livet” er et verktøy for å arbeide aktivt med med skole- og klassemiljø.  
 

7. Orientering fra arbeidsgruppe LIM  
Det er behov for flere ressurser inn denne i arbeidsgruppa, og folk som er interessert 
bes om å melde seg i møtet 
 

8. Orientering fra arbeidsgruppe Kurs og kultur 
 

9. Orientering fra arbeidsgruppe Psykososialt skolemiljø  
 

10. Orientering fra arbeidsgruppe Fysisk skolemiljø  
 

11. Orientering fra SFO-kontakt  
 

12. Orientering fra 17. mai komiteen  
 
 
 
Mvh 
FAU leder for Fridalen skole 
Anette Edvardsen 
 
tlf 98285899 

https://www.facebook.com/forandringsfabrikken/posts/2082300461804453/

