
 

 
Referat FAU-møte Fridalen skole 

 
Den 30.09.20 kl. 19-20.45  

Foreldrerådets arbeidsutvalg  
 

Sted: Fridalen skole, filmsalen i 2. etasje. 
Digital deltakelse var tilgjengeliggjort for representanter i forkant 

 
Deltakere: se vedlegg 

 
 
Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling:  
■ Godkjent uten kommentar 

 
2. Godkjenning av protokoll fra årsmøtet (referat forrige møte + årsmelding) 

■ Godkjent uten kommentar 
 

3. Signering av protokoll fra årsmøtet 

■ Utført 

4. Nytt fra skole v/ rektor 
○ Status for arbeid knyttet til lukking av avvik etter Fylkesmannens tilsyn 

■ Se foil i rektors PPT fra møtet, vedlagt.  
■ Avvik er knyttet til følgende punkter under aktivitetsplikten: Følge 

med, undersøke og sette inn tiltak  
■ Rektor rapporterer om en nyttig og god prosess.  
■ Sosial handlingsplan, som er en del av siste tilsvar, har vært på høring 

hos lærergruppen før innsending til Fylkesmannen den 01.10.20.  
■ Svar fra Fylkesmannen forventes snarlig og vil deles med FAU.  

 
○ Status bemanningssituasjonen 

■ Se foil i rektors PPT fra møtet, vedlagt.  
 

○ Informasjon om skolens arbeid med handlingsplaner og tiltaksområder 
inneværende skoleår 

■ To tiltaksområder; Skolemiljø og læring. Se eget vedlegg.  
■ Implementering av LK20 følges opp av etat for skole og vil prioriteres 

når lærerne har felles utviklingstid.  
■ Skolen har ikke fått tildelt ekstra ressurser eller midler for å 

implementere handlingsplanen. Rektor informerer at arbeidet blir en 



prioritering fra skolens side, men innenfor de ordinære rammene for 
lærergruppens arbeidstid.  
o Oppfølgning: Rektor vil sørge for at sosial handlingsplan blir 

delt på skolens nettside. Det skal vurderes hvorvidt 
handlingsplanen skal gjennomgås med foreldre gjennom ekstra 
foreldremøter eller som digitalt temamøte.  

 
○ Informasjon om leksehjelp, erfaringer så langt 

■ Se foil i rektors PPT fra møtet, vedlagt.  
■ Leksehjelp gis i regi av skolen med skolens lærere til stede. Skolen får 

årlig innvilget ekstra midler til dette formålet. 2 X 45 min/uke. 
■ Skolen erfarer noe begrenset deltakelse og tilbudet skal markedsføres 

bedre.  
■ Det vil oppfordres til deltakelse der man ser at dette kunne være til 

nytte.  
o Oppfølgning: Rektor skal oppfordre lærerne til å føre tilbudet 

på de enkelte klassers ukeplaner, gjerne inn i tabellen under 
aktuell dag. Skrive tydelig at dette er skolens leksehjelp. Innspill 
fra fau-representant om at enkelte foreldre gjerne har oppfattet 
tilbudet levert av ekstern aktør. 

 
○ Plan for foreldreundersøkelse og elevundersøkelse for inneværende skoleår 

■ Se foil i rektors PPT fra møtet, vedlagt.  
■ Formålet med elevundersøkelsen er å kartlegge skolemiljø og trivsel 

hos 5.-7. trinn.  
o Oppfølgning: FAU etterspør rapport for historiske data for 

måling av resultat og utvikling. Rektor skal følge opp dette.  
■ Foreldreundersøkelse (ekstra) skal etter avtale med 

SU-representanter iverksettes høsten 2020. Utdanningsdirektoratet 
sin undersøkelse skal benyttes, spørsmål kan velges fra/til. 
o Oppfølgning: Psykososial gruppe i FAU skal gjennomgå 

undersøkelsene før utsending for å gi innpill og bidra til at 
spørsmålene i størst mulig grad er tilpasset forholdene ved 
Fridalen skole.  

 
○ Informasjon om  helseverntilsyn 

■ Vedtatt at tilsyn skjer 20.1.2021 
■ Forrige tilsyn fra  2011 viser at skolen er helseverngodkjent for 470 

elever. Etter den tid er vaktmesterbolig ombygd for å få flere 
undervisningsrom. Etat for skole har definert at skolen har plass til 
500 elever. Det var 524 elever ved skolestart.  

■ Kommunen hadde opprinnelig plan om å gjennomføre tilsyn i 2021, 
men henvendelse fra FAU fikk dette fremskyndet til høsten 2020.  

■ Rektor skisserer at dette er et omfattende tilsyn som innebærer 
kartlegging av både fysiske områder inne og ute men også har  knyttet 
til det psykososiale skolemiljøet. Skolen bad om utsettelse av tilsyn til 
2021. 



■ FAU tilbakemeldte til helsevernetaten, gav ikke støtte til forslaget om 
utsettelse. Argumenterte for viktigheten av tilsynet opp mot 
kommende høring på skolebruksplanen og grunnlag for andre tiltak 
knyttet til fysisk og psykososialt skolemiljø. 

■ Kompromisset ble å legge det tidlig i 2021, 20.1. 
■ Helsevernetaten har gitt åpning for at FAU kan delta med 1 person på 

formøte, befaring og oppsummering av befaring, men ikke på 
gjennomgangen av internkontroll. FAU vil få kopi av innkallingen, og 
tilsynsrapporten. 

■ Skolebruksplanen skulle etter planen på høring i høst, men er utsatt til 
våren 2021.   

 
 

○ Informasjon og erfaringer med Hjertesone 
■ Se eget vedlegg.  
■ Hjertesone rundt skolen skal gi en sikrere skolevei ved å bidra til 

mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner.  
■ Det er etablert hjertesone i Astrups vei og Slettebakksveien. Rektor er 

i tett dialog med Trygg Trafikk i denne forbindelse.  
■ Det skal utarbeides ny trafikksikkerhetsplan for skolen.  

o Oppfølgning: Rektor vil sende ut ny informasjon om hjertesone 
til foreldrene (mange har ikke fått med seg info).  

o Oppfølging: Rektor ønsker innspill fra FAU på innspill til 
trafikksikkerhetsplanen (etter han har laget første utkast). 
Fysisk utemiljø-gruppen tar ansvar for dette 

o Oppfølging: Arbeidsgruppen skal ha fokus på ta imot og selv 

identifisere forbedringer/tiltak langs barnas skolevei. Samle 
disse og drøfte videre tiltak inn mot kommune/trygg trafikk 
m.fl. 

 
○ Evt. 

■ Se eget vedlegg (ppt foil) vedrørende nøkkeltall for skolemiljø, siste 
tiden.  

■ Rektor informerer at det per dags dato er ingen åpne elevsaker hos 
Fylkesmannen.  

 
 

5. Temakveld 22. september  
○ Oppsummering og komiteens erfaringer v/Kjersti eller Karoline 

■ Økt deltakelse sammenliknet med tidligere fysiske temakvelder.  
■ Positiv tilbakemelding fra deltakende lærere. Opptaket skal benyttes 

på neste planleggingsdag og gjennomgås av lærergruppen i fellesskap. 
■ Nyttig at skoleledelsen ser at dette er en ny og god måte å nå ut med 

informasjon til foreldrene på.  
○ Tilbakemeldinger på arrangement fra FAU/foreldre 

■ Positivt at man kunne sende inn spørsmål i forkant av møtet.  
■ En stor fordel for å nå ut til flere at opptaket er tilgjengelig i etterkant.  



■ En slik seanse kan med fordel begrenses til maksimalt tre kvarter.  
 

○ Svar fra rektor på innkomne spørsmål som ikke ble tid til (sendes rektor i 
forkant) 

o Oppfølgning: Rektor svarer skriftlig og så snart som mulig. 

Rektor spiller inn at avdelingslederne også kan komme på avtalt 
FAU møte for å bli med på å svare ut og ta imot spørsmål. 

o Oppfølging: Arbeidsgruppe psykososialt skolemiljø vurderer om 
et eget temamøte kan arrangeres med svar på disse spørsmål, i 
forkant ta imot nye spørsmål, gjerne gjennomført på samme 
måte som sist. 

 
○ Innspill til videre tiltak fra FAU for arbeid rundt temaet 

o Oppfølgning: FAU representant spilte inn om det kunne være 

nyttig med to foreldremøter i året. I handlingsplan vises til at 
foreldremøter skal holdes en gang per år og ellers ved behov. 
Psykososial gruppe skal vurdere behov for foreldremøter som i 
større grad er dedikert til foreldrenes innspill, skole/klassemiljø 
og eventuelt andre tema, og at dette gjerne er mer FAU 
representant-drevet, for å bidra til at foreldrene også blir trygg 
seg i mellom om drøfting av klassevise utfordringer og tiltak.  

 
 

6. Svar fra rektor på oppfølgingspunkter fra tidligere FAU møter 
○ Hva er skolens standard for hjemmeundervisning? 

■ Skolen følger kommunens retningslinjer, men ser at der blir 
individuelle forskjeller.  

■ Det er ikke lagt føringer fra skolen og det er den enkelte lærers ansvar 
å ha en plan for oppfølging av elevene.  

■ Den faktiske gjennomføring av hjemmeundervisning under 
nedstengingen har ikke vært fulgt nærmere opp av ledelsen.  

■ Det er ingen retningslinjer fra skolen for håndtering av undervisning 
for elever i karantene.  
o Oppfølgning: FAU oppfordrer skolen til å jobbe med en 

standardisert retningslinje for håndtering av hjemmeskolen.  
 

○ Henvendelser knyttet til SFO om behov for forbedring på innhold og rutiner 
(kvalitetsløft), hva er planen videre? 

■ Håndtert under pkt. 7 
 

7. FAU kontakt for SFO - kort om rolle, samarbeid og oppgaver v/Mona Louise 
■ «SFO- Kontakt» er en nyetablert rolle i FAU.  
■ 21.09.20 ble det holdt møte mellom FAU og SFO. 
■ Mål om et bedre og mer systematisk samarbeid mellom FAU og SFO.  
■ Overgang fra barnehage til skole er på agenda. FAU har etterspurt 

innspill fra FAU representantene i 1.klasse. vedrørende dette.  



o Oppfølgning: SFO skal utarbeide ukeplaner eller månedsplaner 

for å sikre mer systematisk planarbeid og for å gi nyttig 
informasjon om innhold til barn og foreldre.  

o Oppfølgning: SFO utarbeider årsplan. Denne skal sendes til FAU 
for gjennomgang/innspill. 

 
 

8. Nytt fra SU v/Anette og Karoline 
■ Ettersom skolens elevrådsrepresentanter tilhører ulike kohorter og 

det er utfordringer knyttet til dette, er elevrådsarbeidet ikke startet 
opp for dette skoleåret.  
o Oppfølgning: FAU oppfordrer skolen til å finne en løsning, 

eksempel digitale møter eller ved å tilby møterom store nok til 
at smittevern kan ivaretas.  
 

○ Informasjon og oppsummering fra dialogmøte med skoleledelse 10.9 
■ Se detaljert referat fra møtet vedlagt.  
■ FAU tok opp mulighet for innsyn i de ansattes trivselsundersøkelse i 

FAU møte av 26.08.20. Rektor framholdt da at resultatet holdes 
internt. Jurist i etat for skole antar derimot at innsyn kan gis. 
o Oppfølgning: FAU følger opp vedrørende mulighet for innsyn i 

resultat fra arbeidsmiljøundersøkelse fra 2018, samt fremtidige 
undersøkelser (ny undersøkelse høsten 2020).  

o Oppfølgning: FAU ønsker at skolens handlingsplan er tema ved 
foreldremøte i første klasse.  
 

○ Arbeid med oppfølging av parametre knyttet til skolemiljøet (nøkkeltall og 
undersøkelser) 

o Oppfølgning: FAU skal gis tilgang til nøkkeltall knyttet til 

skolemiljø, for å se på tendenser før, nå og fremover. Detaljer 
beskrevet i referat fra dialogmøtet.  

 
 

 
○ Ønske om revitalisering av forarbeid for å realisere LIM ved Fridalen skole. 

Informasjon om opplegget. Etablering av ressursgruppe i FAU og mandat. 
■ LIM prosjektet har som mål å skape gode aktivitetsmuligheter for 

elevene. LIM skal bidra til at alle barn er inkludert og får de samme 
muligheter for lek, aktivitet og læring.  

■ Prosjektet er gjennomført ved eksempelvis Slettebakken skole, der 
det i samarbeid med lokale idrettslag gis gratis tilbud til alle elevene 
på 5-7 trinn.  

■ Tilbudet inneholder leksehjelp, idrett og mat etter skoletid.  
o Oppfølgning: FAU etablerer egen gruppe med målsetting om å 

realisere LIM. Ane Indregård blir FAU sin hovedressurs på 
“forprosjektet” og leder gruppen for å sette i gang kontakt med 
Slettebakken, leder Arvid Hovland, idrettslag, skole og etter 

https://www.barnibyen.no/bergen/aktuelt/mai-september-2020/limet-paa-slettebakken/


hvert videre dialog med kommune. Marita Lund Fridell blir også 
med i gruppen.  

 

9. Orientering om den digitale TV-aksjonen v/Sigrid  
■ Årets TV- Aksjon går til WWFs arbeid mot plast i havet. På grunn av 

smittevernhensyn vil samtlige bøsser være digitale. De digitale 
bøssene har sin egen unike internettadresse på spleis.no. Den digitale 
bøssen deles via sosiale medier, SMS, telefon osv.  

■ Det vil komme mer informasjon og detaljer.  
o Oppfølgning: TV aksjon gruppen sender informasjon til rektor 

som skal sørge for utsending til foreldre.  
o FAU ønsker at rektor oppfordrer lærergruppen til å informere 

sine klasser om aksjonen og dens formål og bruk av Salaby sitt 
opplegg i undervisning/spisetid. 
 

10. Arbeidsgruppene. Informasjon fra FAU sine arbeidsgrupper om pågående arbeid og 
plan for videre for arbeid/fokusområder. Innplassering av nye FAU representanter i 
gruppene (1. klasse og evt andre) 

○ Fysisk skolemiljø - Nicolas  

■ Opprustning av skoleplass vedtatt, avventer resultat av 
anbudsprosessen.  

■ Gruppen har i parallell kontakt med idrettsavdelingen vedrørende 
fotballbanen, som er utenfor rammene for anbudsprosessen for 
skoleplassen.  

■ Planlegger å følge opp arealnormen mot helsevernetaten.  

■ Vil arbeide med trygg skolevei og byråd for skole er kontaktet 
vedrørende manglende fotgjengerfelt. Mange potensielt farlige 
passeringer av bilvei for mange skolebarn. 

○ Psykososial skolemiljø – Kjersti 

■ Ønsker å legge til rette for flere temakvelder, gjerne sammen med 
skoleledelse. Flere tema nevnt under møtet; skolens sosiale 
handlingsplan, informasjon om Skyfritt (rammeverk kommunen har 
innført for tiltak/informasjon knyttet til mobbing).  Aktiviteter med 
elevene er et oppfølgingspunkt. Foreløpig begrenset mulighet grunnet 
smittevern.  

○ Kurs- og kulturgruppen – Petter 

■ Kurs for semesteret er igangsatt. Dette er videreføring av kurs (med 
unntak av svømming) og er derfor ikke tilgjengelig for første klasse. 

■ Nye kurs planlegges å starte opp til våren.  

■ Det er innvilget NOK 50 000,- fra Bergen kommune til formålet.  



■ Vil holde nærmere dialog med SFO for organisering. Krav for 
innvilgede midler at kurs avholdes innenfor SFO tid.  

○ 17. mai komiteen - ikke avklart 

 
11. Eventuelt - foreløpig innkomne spørsmål 

○ Spørsmål til rektor: Hva er skolens standard eller anbefaling knyttet til 
spisetiden (varighet og innhold. Lesing og/eller TV titting, ro og samtale) 

■ Se eget vedlegg (tidligere nevnte ppt). 

■ Dersom programmer eller film skal vises i skoletiden stilles krav om at 
aldersgrenser overholdes. Utover dette er det opp til hver enkelt 
lærer hvordan spisetiden utnyttes.  

○ Spørsmål til rektor: Hva er skolens standard for håndtering av private 
mobiler/nettbrett/PC i skoletiden 

■ Se eget vedlegg (tidligere nevnte ppt)  

■ Det er et krav fra skolen at telefoner skal ligge avslått i sekken frem til 
skoledagens slutt.  

■ Det er ikke mulig å få tilgang til skolens nettverk på privat utstyr.  

 

 
Mvh 
FAU leder for Fridalen skole 
Anette Edvardsen 
 
tlf 98285899 


