
 

 
Innkalling til møte i FAU ved Fridalen skole 

 
Den 30.10.19 kl. 19-21 blir det holdt møte for 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Fridalen skole 
 

Sted: Fridalen skole, personalrommet i 2. etasje. 
 
Saksliste: 

1. Nytt fra skole v/ rektor 
Oppfølging av saker etter forrige møte: 
- Toalettsituasjonen på 1. og 2. trinn, fysisk skolemiljø. 
- Lærertetthetsnormen i praksis på Fridalen skole 
- Felles plan for leseopplæringen ved Fridalen skole? 
- Plan for digital kompetanse ved Fridalen skole? 

2. Godkjenning av innkalling 
3. Godkjenning av referat fra møtet 25.09.19 
4. TV aksjonen okt. 2019.  Oppsummering av arrangementet.  

5. FAU-kafe på åpen dag Fridalen skole 80 år 3. oktober. Oppsummering/evaluering. 

6. Dagens hovedsak: Samarbeid mellom SALT kirken og Fridalen skole.  

I. Det er sendt et varsel til Etat for skole i Bergen kommune fra en gruppe foreldre ved 
Fridalen skole. Kort oppsummert går varselet ut på;  

a. SALT kirkens tilstedeværelse på skolen gjennom Salt kulturskole og tilbudet 
om leksehjelp som heter Fritt Spillerom.Her blir det stilt spørsmål  

- om hvorfor det ikke har kommet tydelig frem hvem som står bak SALT 
kulturskole og Fritt spillerom samt hvilket innhold tilbudene har? 

- om båndene mellom SALT  kirken og ledelsen på Fridalen skole er uheldig 
tette og om dette påvirker beslutninger som tas ved skolen? 

- om hvorfor SALT får benytte Fridalen skole i større grad enn andre aktører 
og hvorfor skolen ikke er tilgjengelig for andre aktører i portalen 'Aktiv by'. 

b. Valg av FORUM som lokale til jubileumsforestilling i anledning av Fridalen 
skole 80 år.  

- Ligger skolens tilknytning til SALT bak valg av lokale? 

- Det er rapportert ulik praksis i forhold til i hvor god tid på forhånd foreldre 
har fått invitasjon/informasjon om arrangementet.  



- Det blir også stilt spørsmål rundt ressursbruk under jubileumsfesten ved 
utstrakt bruk av vikarer.  

c. Personalrelaterte utfordringer/konflikter grunnet religiøse 
årsaker/skoleledelsens samarbeid med SALT kirken.  

- Flere lærere informerte ikke og stilte ikke på feiringen i Forum.  

- Lærer ble sykemeldt og har senere søkt permisjon fra skolen og tatt seg 
jobb et annet sted. Foreldre i denne klassen opplever å ha fått minimalt med 
informasjon knyttet til lærerens fravær.  

I tillegg til varselet er det meldt inn at enkelte klasser ble invitert til åpningen av 
FORUM og andre ikke. Det er foreldre som reagerer på at barna ble invitert til dette 
arrangementet og muligens også andre arrangement i regi av SALT kirken.   

For å få frem mest mulig fakta rundt saken oppfordres alle FAU-representanter til å 
sende ut e-post til alle foreldre klassene sine der en i forkant av møtet ber om 
tilbakemelding på følgende spørsmål: 

- Har ditt/dine barn deltatt på Salt kulturskoles tilbud ved Fridalen skole?  
(kurs i sang, instrumenter eller dans / leksehjelpen 'Fritt spillerom') 

- Hvis ja, hvilket inntrykk fikk barnet ditt og du som foresatt av tilbudet? 

- Var du som foresatt klar over at Salt Kulturskole eies av Salt Bergenskirken da du 
meldte på barnet ditt? 

- Er du kjent med om det har foregått forkynning/misjonering eller andre religiøse 
aktiviteter tilknyttet Salt kulturskoles tilbud på skolen? 

- Har barnet ditt mottatt billettgaver til religiøse arrangementer eller konserter i regi 
av Salt Bergenskirken i forbindelse med Salt kulturskoles tilbud på skolen?  

- Har du noen kommentarer eller innspill knyttet til Salt kulturskoles tilstedeværelse 
på Fridalen skole? 

7. Eventuelt (meld saker pr. epost i forkant av møte).   

8. Gruppearbeid (Fysisk skolemiljø, psykososialt skolemiljø, kultur, 17.mai). 

 
Mvh 
FAU leder for Fridalen skole 
Åshild Askeland Sefland 
 
tlf 99407910 

https://www.saltkulturskole.no/
https://www.salt.co/

