
Referat fra FAU-møte Fridalen skole

Den 24.3 kl. 19-21
Foreldrerådets arbeidsutvalg

Sted: Digitalt møte Teams

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling

a. Godkjent

2. Godkjenning av referat forrige møte.

a. Godkjent

3. Informasjon fra skole v/rektor

a. Status og informasjon om oppstart og plan for arbeidsfase for utbedring av

skoleplass

i. Bygging er godt i gang, tegninger er lagt ut på skolens nettside.

ii. Det er utfordringer med å skaffe nok uteareal til elevene i

friminuttene. Ene halvdelen er stengt frem til sommeren, den andre

halvdelen vil bli avstengt fra sommeren og frem til november. I tillegg

er deler av grusbanen tatt i bruk av byggeprosjektet som

mannskapsrigg, maskinpark og lager for utstyr og varer.

iii. Skolen bruker Bøkeparken og nå også arealene v/Fridalen kirke. Skolen

har prøvd å få låne areal av Fridalen barnehage og Årstad brannstasjon

barnehage, men har vist seg vanskelig pga koronarestriksjoner. Skolen

er i dialog med Langhaugen videregående skole om å låne areal der.

b. Status tiltak lukking avvik fra tilsyn Helserettet miljøvern

i. Ventilasjonsanlegg i korridorene er ferdig installert, arbeid avsluttet.

ii. Det gjenstår nå lydisolering av korridor areal, en del klasserom og

gymsalene, samt å flytte håndvasker fra gangene og inn i alle

klasserom. Rektor skal ha møte med byggeier fredag etter påske, for å

sikre at skolen kan ha en god plan for klasserommene og fordeling av

disse når arbeidet pågår.

iii. Rektor arbeider med å oppdatere internkontrollsystemet. Dette

arbeidet nærmer seg ferdigstilling.

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/fridalen-skole


c. Status bemanningssituasjonen skole og sfo

i. Rektor har lyst ut inntil åtte lærerstillinger og 1 vikariat

ii. Årsaken til at tallet er usikkert er at flere lærere som i dag er i

permisjon arbeider ved andre skoler. Det er ikke avklart hvor mange

som kommer tilbake til skolen til høsten.

iii. Ut over en kommende foreldrepermisjon, er det ingen lærere som har

sagt opp eller søkt permisjon nå i vår, men en del stillinger som i dag

er besatt med vikarer, må lyses ut formelt for å fylles. Det er kommet

inn mange søknader.

d. Oppfølging av sak fra 2020 - prinsipper for inndeling av 1. trinn

i. Skolen skal følge opplæringslova §8-2 ved inndeling av klasser til 1.

trinn. Fridalen skole har i tillegg hatt lokale kriterier, blant annet å

ivareta kjønnsbalanse, nabolagstilhørighet/adressefordeling og hensyn

knyttet til minoritetsspråklige.

ii. Avdelingsleder 1. og 2. trinn og rektor er kontaktperson for

klasseinndeling.

iii. Rektor ettersender kriterier for klasseinndeling i skriftlig form - disse

deles med FAU (vedlagt referatet).

iv. Etter spørsmål fra representant for 1A kom det også fram at disse

kriteriene og kontaktinfo til avdelingsleder/rektor vil bli delt med

foreldre til de som skal begynne på 1. trinn til høsten.

e. Status LIM (lekser, idrett, mar, tilbud for 5.-7. trinn etter skoletid)

i. Ansvarlig for LIM og avdelingsleder 1. og 2. trinn, Randi Galtung

Døsvig, vil invitere FAU til et særmøte om LIM før sommeren.

ii. Alle idrettslag i nærområdet er kontaktet om å stille, det har vært god

oppslutning og prosjektet ser ut til å ville kunne tilby mange ulike

aktiviteter. Det er viktig å finne lokaler der man både kan ha lekser og

mat, i tillegg til idretten som tilbys.

f. Annen informasjon fra skole og bruk av kanaler

i. Informasjonskanaler: Rektor har lenket til FAU sin hjemmeside på

skolens nettside. Rektor bruker skolens nettside aktivt for å formidle

informasjon, og FAU-representanter må gjerne informere om dette i

sine klasser. Fridalen skole har også en Instragram-konto som foreldre

kan ha interesse av å følge.

ii. Natteravn: Rektor foreslår for FAU å ta initiativ til å få på plass

Natteravn-ordning i nærområdet. Årsaken er at man stadig finner

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_9
https://www.fridalenfau.com/
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/fridalen-skole
https://www.instagram.com/fridalenskole/?hl=nb


flasker og lignende i skolegården, noe som tilsier at en del oppholder

seg ved og rundt skolen på kveldstid. Erfaring fra sentrum er at

Natteravnene kan være gode kontaktpunkt opp mot ungdommene.

Rektor oppfordrer FAU til å samarbeide med f.eks Landås og

Slettebakken om et slikt initiativ.

iii. Bruk av skolen på kveldstid: Rektor orienterte om

kvalitetsoppfølgingsmøtet som var avholdt samme dag, og at

elevrådet fremhevet ønske om å kunne møte klassen sin på skolen på

kveldstid. Rektor oppfordrer klassekontakter og FAU representanter  til

å gjennomføre slike initiativ.

1. Klasserom kan lånes på kveldstid også nå på gult nivå. Klassene

må bruke klasserommet de tilhører på dagtid, og kan kun være

“sin” klasse/kohort. Voksne som er med må holde to meters

avstand/bruke munnbind

2. Avdelingsleder for trinnet eller rektor kan kontaktes om lån av

klasserom på kveldstid

iv. 17. mai: Det er lite sannsynlig med aktivitet på skoleplassen på 17.

mai, og rektor ønsker derfor å ta initativ til at hver klasse har 17.

mai-feiring på skolen dagen før, med 17.mai-tog, musikk, leker og

premier. Rektor lurer på om FAU kan være med på spleiselag mtp

premier.

1. 17. mai-komiteen skal ha møte etter påske, forslaget tas med

inn i møtet.

4. Informasjon fra styret

a. Status undersøkelse av forhold rundt barnehagens leieavtale

i. SU sendte 2.3. inn inn klage knyttet til forhold ved forlenging av

leiekontrakten for Fridalen barnehage. Utfyllende info om bakgrunn

for klagen kan leses i referat fra FAU-møtet den 24.2.2021. Kommunen

har ikke svart ut denne klagen. Dersom det ikke foreligger svar eller

tilbakemelding innen frister gitt i forvaltningsloven (4 uker).

b. Status oppdatering av vedtekter

i. Styret gjør et forarbeid som inkluderer revidering av vedtekter og

forslag til erfaringsoverføring. Det er et mål om å sende ut forslag til

nye vedtekter m/vedlegg før neste FAU-møte.

ii. Ønske om ressurser inn i arbeidet. Ingen meldte seg i møtet, men

Kjersti Skjervheim i 7B og Marita Helleland Ådnanes i 4A ble med i

arbeidsgruppen etter møtet.

c. Diskusjon om forslag til kommunen om etablering av kommunalt

foreldreutvalg

https://0d283127-85c5-4b80-8dcb-084a7d663496.filesusr.com/ugd/cc6c1a_b13c663188ff4706bb1a75c7297da291.pdf


i. Mange kommuner, både store og små, har dette. Et kommunalt

foreldreutvalg kan være en arena for å diskutere og få belyst

problemstillinger som går på tvers av flere skoler. Styret mener et

kommunalt foreldreutvalg kan være et nyttig samarbeidsfora i mange

av våre saker.

ii. Bergen kommune har tidligere hatt bydelsvise foreldreutvalg, men

disse ble avviklet i 2013, blant annet pga mangel på sekretariat, dårlig

rolleavklaring og for lite bruk. Byrådssaken fra avviklingen kan leses

her.
iii. FAU kan vurdere å engasjere seg for å få etablert et kommunalt

foreldreutvalg i Bergen, men krever ressurser. Kan også tenkes som et

tema politisk inn mot kommunevalget i 2023.

d. Informasjon om SFO-fokus i kommende FAU møte

i. Lars Haukaas, avdelingsleder for SFO, stiller på neste FAU-møte

sammen med rektor.

ii. SFO-kontakt Mona Louise Bakkevig ønsker spørsmål og innspill til

tema som bør tas opp. Sendes til: mlbakkevig@hotmail.com

e. Beslutningssak: Tildeling av midler til 7. trinns avslutning

i. Saksgrunnlag vedlagt ved innkalling. Det ble vedtatt å bevilge 100

kroner per elev til de 67 elevene ved 7. trinn. Midlene brukes på

avslutning med klassene. FAU ønsker at elevene gjør et

skolemiljø-fremmende arbeid for pengene, og ber om rapport fra

klassene om hvordan de løser dette.

f. Status forberedende arbeid til innspill til utkast Skolebruksplan, høringsfrist

16.4

i. Se sak 5.

g. Diskusjon; Styreverv kommende skoleår, behov for kandidater, trenger vi

valgkomite?

i. Styret la fram ønske om å etablere en valgkomite, for å sikre at alle

roller har kandidater til høsten. Det trengs kandidater til både leder,

nestleder, sekretær og kasserer.

ii. Erlend Hanstveit og Berit Brendehaug meldte seg til valgkomiteen

iii. Det kom innspill om at alle FAU-representanter som går av etter denne

perioden starter rekruttering i sine klasser, og gir navn på fremtidige

representanter videre til valgkomiteen.

5. Nytt fra arbeidsgruppe Fysisk skolemiljø v/gruppeleder

https://docplayer.me/38399614-Byradssak-161-13-fremtidig-organisering-av-foreldremedvirkning-i-grunnskolen-esark.html
mailto:mlbakkevig@hotmail.com


a. Skolebruksplanen: Gruppen har arbeidet med innspill til skolebruksplanen,

som er på høring. Frist 16. april

i. I innspillet er hovedfokuset på at skolen må få tilbake den delen av

skolebygget som i dag leies ut til Fridalen barnehage, og at det må

tidfestes når denne skal tilbakeføres til skolen.

b. Trygg skolevei: Gruppen jobber med å kartfeste hvor skolevegen til barna på

Fridalen oppleves som utrygg, og har fått innspill fra 1.klasse-foreldre på

dette. Dette skal brukes inn i arbeidet med innspill til trafikksikkerhetsplan for

skolen.

c. Løsning for kryss i Fridalsveien: Gruppen vil kontakte Bymiljøetaten om

forslag til løsninger for å bedre trafikksikkerheten i krysset Fridalsveien /

Schweigårds vei. Bymiljøetaten har tidligere meldt at det ikke egner seg med

fotgjengerovergang med sebrastriper i krysset.

6. Nytt fra arbeidsgruppe Psykososialt skolemiljø v/gruppeleder

a. Kvalitetsoppfølgingsmøtet: Sigrid Sylte representerte FAU på

kvalitetsoppfølgingsmøtet som var samme dag mellom 9 - 12, og refererte

kort fra møtet. Rektor lager oppsummering av møtet, som deles med FAU.

Viktige punkt som ble trukket frem var:

i. Elevrådet ønsker seg mer variasjon i læringsmetoder.

ii. Elevrådet ønsker å møte klassene sine på kveldstid på skolen,

elevkvelder, og at foreldre hjelper til med dette.

iii. Ideer til hva FAU kan jobbe med mtp skolemiljø og læringsmiljø -

oppsummeres til neste møte.

b. Minoritetsspråklige foreldre: Psykososial gruppe ønsker å rekruttere flere

minoritetsspråklige foreldre inn i FAU, og generelt jobbe med å skape

treffpunkter opp mot disse gruppene. Gruppen følger dette opp videre med

tiltak.

c. Helsesykepleier: Sigrid Sylte og Marita Helleland Ådnanes hadde i mars møte

med de to helsesykepleierene ved skolen. Det kommer referat fra møtet, som

styret bes ta videre mtp arbeidet opp mot politisk, og spørsmålet om Fridalen

skole har nok ressurser. Viktige punkt fra møtet var:

i. De to helsesykepleierene har til sammen 100% stilling. Dette fyller

ikke kravet til bemanningsnorm, som er en stilling i 100% per 300

barn.

ii. Krevende elevmasse ved Fridalen skole gjør at helsesykepleierene

mener man burde ha mer enn bemanningsnormen tilsier for å kunne

hjelpe elevene ved skolen

iii. Helsesykepleierene er bekymret for arbeidsbelastningen til

avdelingslederene ved skolen. Avdelingslederene må bruke masse tid



på å følge opp skolemiljøsaker, og det er stort behov for

miljøarbeidere. Helsesykepleier mener at miljøkonsulent som nå er i

permisjon må erstattes med vikar, og at denne stillingen bør suppleres

med en ekstra stilling.

Til info er skolehelsetjenesten ikke organisert under skole og

ressursene forvaltes ikke av rektor.

7. Nytt fra arbeidsgruppe Kurs og kultur v/gruppeleder

a. Verv i gruppen: Det er fortsatt behov for at noen melder seg til å gå inn i

gruppen snarest. Alle som er med i dag går ut etter dette skoleåret. Det er

behov for en overlapp for erfaringsoverføring gjennom deltakelse i

planlegging av høstens kurs som nå er påbegynt.

b. Søknad om støtte: Gruppen har klart søknad om støtte for kommende

skoleår, og venter på informasjon om søknadsfrist fra kommunen:

i. Søker om to semester om gangen, totalt ca. 75.000 kr.

ii. Ser i kriteriene at midlene kan brukes på ettermiddag/kveldstid så

lenge det er på skolen sitt område. Dette åpner opp for flere aktører /

aktiviteter

c. Feedback studios: FAU har prøvd å hjelpe med å spre informasjon, men

kanskje ikke nådd godt nok ut. Ikke nok påmeldte til å starte kurs ved skolen

over påske. De som ønsker brosjyren de lagde mtp kurs i vår, kan kontakte

Petter: petter@icloud.com

d. Brosjyre om kurs: Det ble diskutert om FAU burde lage brosjyre om kurs i

området og sende ut. Dette blir gjort hver høst som et samarbeid mellom

ulike lag og organisasjoner. Det ble foreslått å evt vise til andre kurs på

kveldstid, når informasjonen om FAU-kurs blir sendt ut.

8. Eventuelt

a. Ingen saker

Mvh
FAU leder for Fridalen skole
Anette Edvardsen

tlf 98285899

mailto:petter@icloud.com

