
 

 
Referat FAU møte Fridalen skole 

 
Den 28.10.20 kl. 19-20.45  

Foreldrerådets arbeidsutvalg  
 

Sted: Digitalt/Google Meets 
 

 
Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling 
■ Godkjent uten kommentar 

 
2. Godkjenning av referat 

■ Godkjent uten kommentar.  
 

3. Informasjon fra skole v/ rektor 
○ Status for bemanningssituasjon, nytt/endringer 

■ Skolen har fått tildelt to nye lærerstillinger fra Bergen Kommune. En 
ressurs delt mellom tredje og fjerde trinn. En ressurs til syvende trinn. 
Begrunnet i utfordrende situasjoner og behov for å styrke bemanning 
mot disse trinnene.  

■ Det er gitt midler for tilførte ressurser ut skoleåret. Dette er midler 
bevilget utover det ordinære budsjettet. Ressursene som tilføres er 
pedagoger. 

■ Rektor melder om en del langtidssykemeldte lærere og annet fravær. 
Klasse 2C og 7a nevnes spesifikt og det nevnes at det her er kommet 
inn vikarer som er kjent fra tidligere.  

○ Status for høstens undersøkelser (nasjonale prøver, elev-, foreldre-, 
ansattundersøkelse) 

■ Elevundersøkelse gjennomføres før jul. Resultat kommer etter jul. 
Resultater fra tidligere undersøkelser er sendt FAU for gjennomgang 
og sammenligningsgrunnlag slik etterspurt i tidligere FAU møte.  

■ Foreldreundersøkelser; UDIR sin undersøkelse vil benyttes og er 
planlagt en gang over jul. Hvorvidt FAU ønsker å spille inn at det bør 
avholdes en undersøkelse for 2020 er under vurdering og avhenger av 
eksakt tidspunkt for undersøkelsen planlagt for 2021.  
Det er UDIR sitt oppsett som skal benyttes, men FAU gis anledning til 
å gi innspill til hvilke ti av tjuefire forhåndsdefinerte spørsmål som skal 
sendes ut.  

■ Ansattundersøkelse, foretas annethvert år. Denne gang med frist 
31.10.  De ansatte bes besvare kommunens «ti faktor» undersøkelse. 



Undersøkelsen inneholder 36 spørsmål, og svarene gir grunnlag for en 
kartlegging av de ulike faktorer. Ved sist undersøkelse lå Fridalen 
under snittet i kommunen for seks av ti faktorer.  
Etter forrige undersøkelse har skolen særskilt fokusert på faktorene: 
Mestringsorientert ledelse og relevant kompetanseheving. Rektor 
rapporterer om systematisk jobbing, jevnlige møter og god 
kommunikasjon mellom ledelse og ansatte. Han opplever at skolen er 
på rett vei. Skolen har etablert en utvidet arbeidsmiljøgruppe for å 
følge opp blant annet dette.  

o Oppfølgning: Resultat antas klart til neste FAU møte og vil 
gjennomgås og vurderes mot resultatene fra 2018.  

▪ Nasjonale prøver: Rektor har ikke svar på når han vil motta resultat fra 
de nasjonale prøvene. FAU ønsker tilbakemelding når resultat er 
gjennomgått, særs i lys av potensiell effekt av lekseordningen forrige 
skoleår (kun leselekse 1.-4, ellers leksefri). Rektor opplyser at 
resultatene vil bli gjennomgått når tilgjengelig og analyser av status og 
mål for utvikling vil bli fulgt opp.  

○ Info om trafikksikkerhetsplan 
■ Rektor er i dialog med Trygg Trafikk og Bymiljøetaten. Utkast til 

trafikksikkerhetsplan er sendt til FAU og lærere for gjennomgang og 
innspill. Frist for tilbakemelding er 30.10.  

■ Det planlegges for å arrangere en markering for å skape bevissthet 
rundt etablering av hjertesonen. Skolen vil også her samarbeide med 
Trygg Trafikk. Det planlegges for en markering i løpet av november.  

o Oppfølgning: FAU vil sammenfatte tilbakemeldingene innen 
fredag 30.10.  

o Oppfølging: Rektor involverer FAU i planlegging av markering, 
for bidrag. 

○ Andre saker fra rektor 
■ Rektor melder om påvist Covid-19 smitte hos ringevikar som var på 

skolen 22.10. Som konsekvens er klasse 4a og 4d i karantene fra 
27.10-30.10. Tiltakene er i tråd med instruks fra smittevernkontor og 
helsesykepleier. Skolen har varslet de aktuelle husstander og videre 
oppfølgning skjer av smittevernkontoret.  

■ På spørsmål vedrørende vikarbruk ved langtidsfravær og planlagte 
fravær opplyser rektor at skolen ønsker å få inn vikarer som er kjente 
for skolen, men det er ikke alltid det lar seg gjøre.  

■ Tilsynssak hos Fylkesmannen for brudd på § 9a i opplæringsloven er 
lukket.  

■ Den sosiale handlingsplanen som er utarbeidet i samarbeid med 
kommunen er godt mottatt hos Fylkesmannen. Det har vært avholdt 
tegnekonkurranse blant elevene tiltenkt planens forside. 
Handlingsplanen vil distribueres snarlig. Implementering i skolen 
pågår slik at denne kan etterleves. 

 
 
 



4. Innmeldte saker som rektor besvarer 
○ Foreldre opplever at klasser (fra 1. trinn) deles inn etter prinsipper som ikke 

er kjent. Hva legges til grunn for å sette sammen klasser ved skolestart? 
Varierer prinsippene fra år til år?  

■ Rektor opplyser at det er: Adresse, geografi, kjønn, 
minoritetsspråklighet, spesialpedagogiske hensyn og 
sosialpedagogiske hensyn som tas med i vurderingen. Prinsippene skal 
være fulgt og lagt til grunn for inndeling. Først i vurderingen er 
geografi, og deretter må det justeres basert på de andre kriteriene. 
Rektor er ikke detaljert kjent med inndelingen ettersom dette i stor 
grad er delegert til avdelingsleder. Eventuelle skjevheter i nåværende 
første klasse kan begrunnes med at det opprinnelige elevtallet var 88, 
men at det var 70 elever som startet opp.  

o Oppfølging; Rektor sjekker opp i hva som er bakgrunn for 
inndeling i årets 1.klasse, om det var fravik fra prinsipper i 
enkelte klasser. 

o Oppfølgning: FAU, ved psykososial gruppe samles om en 
tilbakemelding om inndelingskriteriene som leveres skolen.  
 

5. Informasjon og saker fra arbeidsgruppe Psykososial skolemiljø v/Kjersti Jåstad 
○ Oppfølging av temakveld / videre planer 

■ Gruppen har ikke gjort en full evaluering enda. Positiv til å arrangere 
digitale møter/temakvelder, da man ser dette når ut til mange 
foreldre. Innsendte spørsmål som ikke ble besvart under temakveld 
skal besvares og gjøres tilgjengelig.  

■ Det vurderes å arrangere temakveld om den nye sosiale 
handlingsplanen og dette vil mulig avholdes før jul, gjerne med bidrag 
fra kommunen, fra Team Skyfritt 
 

○ Innspill til foreldreundersøkelse 
■ Ikke klart. Arbeidsgruppe jobber videre med dette. 

 
○ Andre saker/evt. 

■ Arbeidsgruppen ønsker at FAU løfter videre i SU at FAU støtter 
foreldre som ytrer saker og stiller spørsmål rundt skolemiljø. Saken 
har bakgrunn i oppfordringer fra ulike hold om at FAU og foreldre må 
bidra til å styrke skolens omdømme. 

o Oppfølging: Sak meldes til kommende SU november av FAU 
leder 

 
6. Informasjon og saker fra arbeidsgruppe Fysisk skolemiljø v/Nicolas Øyrane 

■ Nicolas var ikke tilstede i møtet og har i forkant meddelt at han ikke 
kan fortsette som leder av gruppen.  

■ Unn Jenny Utne Kvam (vara 5B) melder seg inn i gruppen og trer inn 
som ny leder.  
 

○ Sikker skolevei (gate/avlevering) 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/skyfrittinkluderende-oppvekstmiljo-i-bergen/nar-tiltak-ikke-virker/team-skyfritt


■ Gruppen har sett på utkast til trafikksikkerhetsplanen. Har fått innspill 
fra foreldre vedrørende Fridalsveien/Schweigårdsvei grunnet 
manglende skilting/fotgjengerfelt. Innspill skal sammenfattes og 
sendes FAU/arbeidsgruppen innen fredag 30.10.  
 

○ Skoleplassen/anbud 
■ Anleggsgartner Svein Boasson AS er tildelt jobben med utbedring av 

skoleplass. Grusbanen behandles separat, ikke en del av anbudet. 
(https://sveinboasson.no/nyheter/fridalen-skole/) 

o Oppfølgning: FAU har meldt interesse om å delta på 
oppstartsmøtet. Rektor skal melde fra om tidspunkt så snart det 
mottas. 

○ Andre saker /evt. 
■ Miljørettet helsevern undersøkelsen vil følges opp av Pernille Moe på 

vegne av denne gruppen og psykososial gruppe.  
 

7. Informasjon og saker fra arbeidsgruppe Kultur og kurs v/Petter Goga 
■ Svømmekurs utsatt på ubestemt tid. Bergen svømmeklubb ønsker å 

gjennomføre i annen hall og undersøker mulighetene for dette.  
■ Jobber med fremtidige kurs og skal gå i dialog med SFO om 

gjennomføring.  
■ Det er foreslått kutt til støtteordningene fra Bergen Kommune. Kan få 

innvirkning på kurstilbudet.  
 

8. Informasjon om oppstart LIM-forprosjekt v/Ane Indregard 
■ Prosjektet LIM v/Arild Hovland og Trane IL har søkt midler i neste års 

kommunebudsjett for å videreføre arbeidet som har gått over flere år 
ved Slettebakken, samt starte opp på to nye skoler, deriblant Fridalen 
skole. Venter svar i desember.  

■ Utvalgsmøte 10.11, der saken skal fremmes før budsjettbeslutninger 
tas. 

■ Gruppen jobber med å kontakte og samle innspill de lokale aktørene 
samt skoleledelse i et felles brev til kommunen for å fremheve 
behovet for tiltaket ved Fridalen, for å styrke sak og legge trykk på 
politikere frem mot beslutning i desember.  

■ Det er etablert kontakt med flere idrettslag som viser interesse, men 
flere er avhengig av økonomisk støtte for å forplikte seg til å delta 
med ressurser i LIM Fridalen.  

■ Hvis prosjektet ikke får nok midler fra kommunen til de neste årene, 
kan også andre instanser søkes, feks. Bufdir, sponsorer med mer.  

■ Gruppen har tett samarbeid og kontakt med Slettebakken. Les mer 
om LIM her. 
 

9. Status TV aksjonen v/Sigrid Sylte 
■ Noe vanskeligere å få digitale bøssebærere, men totalt sett fornøyde. 

Suksess med temauke og egen bøsse på femte trinn.  
 

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


10. Eventuelt 

■ FAU representanter for sjette trinn må etablere kontakt for å rigge seg 
for planlegging av 17.mai arrangementet.  

o Oppfølging: Rune Myklebust fikk oppgaven å samle aktuelle 
ressurser fra 6. trinn, velge leder og vurdere muligheter og 
begrensinger når det nærmer seg å starte planlegging, definere 
alternativer og etter hvert gjennomføring. 

■ Representant fra første klasse har blitt kontaktet av foreldre 
vedrørende uheldige episoder på SFO og etterspør informasjon om 
rutiner. Det blir besvart at hendelser må meldes til SFO ansatte og 
gjerne SFO leder, for dokumentasjon og oppfølging.  

 

 
Mvh 
FAU leder for Fridalen skole 
Anette Edvardsen 
 
tlf 98285899 


