
 

 

Protokoll for årsmøtet for FAU ved Fridalen skole 
 

Den 28.08.19 kl. 19-21 ble det holdt årsmøte for 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Fridalen skole 

 

Sted: Fridalen skole 

 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling.  
2. Godkjenning av referat fra møtet 05.06.19 
3. Nytt fra skole v/ rektor 
4. Velge 2 repr. som skal godkjenne protokoll (referat fra årsmøtet) 
5. Behandle årsmeldingen (se vedlegg 1)  
6. Behandle regnskap  (se vedlegg 2) 
7. Velge: Leder, nestleder, kasserer, sekretær, revisor og SU representant (oftest 

nestleder).  
8. Velge leder for TV aksjonen okt. 2019 

9. Godkjenning av møtedatoer skoleåret 2019/2020:  

10. Inndeling/konstituering av grupper (Fysisk skolemiljø, psykososialt skolemiljø, kultur, 
17.mai) 

 

FAU leder Åshild Askeland Sefland åpnet møtet og registrerte oppmøte.  

De fremmøtte var:  

Sigrid Sylte (1A), Mona Louise Bakkevig (1C), Hanne Langeland Johannessen (1D), Åshild 

Askeland Sefland (2A), Harald Sodemann (2B), Kristine Fauske (2C), Mari Rørvik (3B), 

Ellen-Kristine Akselberg (4A), Arne Hydle (4B), Brynjar K`Jakobsen (4C), Julie Skadal 

(5C), Anette Edvardsen (6C), Gerhard Lygre (7C) og Marie Skurtveit Hagerup (avtroppende 

nestleder).  

 

Meldt avbud: 1B, vara 2D, 6A, 6B, 5A. 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling og saksliste. Årsmøtet ble erklært for 

gyldig. 

 

Godkjent uten kommentar. 

 

 

2. Godkjenning av referat fra juni 2019 

 

   Godkjent uten kommentar. Fau-leder informerer om tilleggskriv angående leksefri 

skole.  



 

 

3. Nytt fra skolen ved rektor 

 

Leksefriordning: Leselekser 1-4. trinn, 5.-7. trinn leksefri.  

Innspill fra FAU og andre foreldre. Ønsker utfyllende informasjon fra skole om plan 

for  gjennomføring, evaluering, samt avveiing av fordeler og ulemper. Det 

kommer ut skriv fra rektor i løpet av neste uke. Rektor ønsker innspill på utkast til 

informasjonsskriv fra FAU. Åshild videresender utkast fra rektor og 

tilbakemelding gis til rektor innen fredag 30.08.  Mer informasjon om 

leksefriordningen kommer på foreldremøter i september.  

 

Utetid: Tilbake til ”gammel” ordning (felles oppstart og friminutt). Fire 1. trinnslærer 

møter barn som ikke går på SFO på morgenen. De andre følges fra SFO til 

klasserommet. 2. trinn møtes av assistenter. Mål: Unngå at det blir for mange barn 

som skal inn samtidig, mest mulig oversiktlig løsning. Fire fra ledelsen i tillegg til 

lærere på 1. trinn til stede på morgenen. Skolen har utarbeidet egen plan for 

voksnes tilstedeværelse ute. Denne videresendes fra skolen til FAU-

representanter.   

 

Friminutter: Ti voksne i tillegg til de som følger opp barn med ”frimerke” ute. 

Fordeler seg over hele skoleområdet. Dette gjelder både lille- og storefri. 

Lekeutstyr kjøpt inn og tilgjengelig i miljøet (baller, tau og lignende).  

 

Trafikksikkerhet: Skravering av områder for å markere hvor det er parkering forbudt. 

Traffikksikringsplan på gang med plan over egne drop-soner(Hjertesoner) 

 

Siste uke før høstferien: Markering av 80-årsdag. Vil bli egen feiring i Forum. Mer 

informasjon kommer.  

 

Ranselpost: Det er prøved å samle aktivitetstilbudet i nærområdet i eget skriv, men 

med noen mangler. Sendt hjem.  

 

Ny digital løsning for kommunikasjon med kontaktlærer og skole: Vigilo. Mer 

informasjon kommer.  

 

Det er ansatt miljøveileder som jobber fire dager i uken, både knyttet til skole og 

SFO. Utdannet barnevernspedagog. Snakker med og følger opp sårbare barn,  for 

eksempel barn som har aktivitetsplan grunnet psykososiale vansker.  

 

SFO: 235 barn har Sfo-plass i høst. 19 fast ansatte og en fast vikar.  

 

4. Valg av protokollunderskrivere 

  

Til å undertegne protokollen ble valgt:  

 

Mari Rørvik og Mona Louise Bakkevig.  

 

5. Behandling av årsmeldingen. FAU-leder la frem årsmeldingen som ble 

enstemmig godkjent. 



 

6. Behandling av regnskap og budsjett. Kasserer Kristine Fauske la frem 

regneskap signert av revisor. Regnskapet ble godkjent.   

 

7. Styrevalg 

 

Styret består etter valget av: (navn, person nr og adresse, for klasse) 

 

Styreleder: Åshild Askeland Sefland fortsetter som FAU-leder. 

Nestleder:  Avventer til neste møte.  

Kasserer: Kristine Fauske fortsetter. 

Sekretær: Ellen-Kristine Akselberg () fortsetter. 

Revisor: Fortsetter. 

SU representant: Avventer til neste møte.  

 

8. Velge leder for TV aksjonen 2019: Julie Skardal og Sigrid Sylte.  

 

Godkjenning av møtedatoer 2019: 

25.09/30.10/27.11/29.01/19.02/25.03/29.04/27.05/26.08 

 

Godkjent uten kommentar. 

 

9. Inndeling/konstituering av grupper:  

Fysisk skolemiljø gruppen 

Psykososialt skolemiljø gruppen 

Kulturgruppen 

17. mai gruppen 

 

Informasjon om innhold i grupper, arbeid så langt og om hva det innebærer å være 

FAU-representant. Fug.no godt utgangspunkt for informasjon om dette.  

 

 

Dato:  __________  

         Signatur av protokollunderskriver 

 

  

Dato:______________________________________ 

          Signatur av protokollunderskriver 


