
 

 
Referat fra møte i FAU ved Fridalen skole 25.9.19 

 
Sted: Fridalen skole, personalrommet i 2. etasje. 
Referent: Ellen-Kristine Akselberg (4a), sekretær 

 
Møtt: 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2C, 2D, 3B, 4A, 4B, 5C, 6C, 7A, 7C   
 
Saksliste: 

1. Nytt fra skole v/ rektor. 3 hovedtema: 
 

1. Inndeling av klasser på første trinn, da det er få gutter i to av klassene. Rektor 
informerer om prinsipper for klasseinndeling: Fordeler ut fra geografi, kjønn, 
pedagogisk-sosiale utfordringer og antall minoritetsspråklige. Ble skjevheter i 
klassene da en del elever ikke møtte til første trinn, da man har fordelt etter 
navn og ikke personnummer (tatt feil av kjønn) og grunnet klassebytte. 
Foreldre i aktuelle klasser bekymret for klassemiljø, viktig at dette tas kjapt 
tak i. Var tema i ressursteam på første trinn i dag. Ble blant annet tatt opp at 
man ønsker flere aktiviteter på tvers av klassene for å gi flere av samme 
kjønn å spille på. Skriftlig tilbakemelding fra skolen med tiltak kommer.  

2. Tilgjengelige leker på første trinn: Det har blitt kjøpt inn mye utstyr til å ha 
tilgjengelig i friminuttene til skolestart, men mye av dette har allerede blitt 
borte. Første trinn bør ha egne leker på rommene. Trenger mer system på 
bruk og oversikt over utstyr enn det har vært så langt i år. Det er kjøpt inn 
lego og øreklokker til første trinn.  

3. Klasselister og informasjon til foreldre: FAU og klassekontakter kan få 
adresselister og informasjon fra lærere. E-post bør primært videreformidles 
ved samtykke. Kontaktinformasjon kan også hentes inn på foreldremøte. Kan 
på sikt få denne informasjonen via Vigilo. Det har generelt vært svært lite 
informasjon tilgjengelig til foreldre på første trinn, men har variert noe fra 
klasse til klasse. Dette handler blant annet om at gammelt datasystem ble 
lagt ned før det nye var på plass noe som har gjort det vanskeligere å hente 
inn informasjon og ha klasselister klare ved oppstart.   

 
2. Godkjenning av innkalling. Godkjent uten innvendinger.  

 
3. Godkjenning av referat fra møtet 28.08.19. Godkjent uten innvendinger. 

 
4. Velge nestleder og SU representant (oftest nestleder). Anette Edvardsen (6C) ny 

nestleder og SU-representant.  
 



5. TV aksjonen 20 okt. 2019: Leder for fjorårets aksjon (Tormod) deler erfaringer fra 
denne. Man trenger fem eller seks ressurspersoner fra FAU som kan bidra på 
”basen” mellom 16 og 18 denne dagen. I tillegg trenger man ca 45 bøssebærere. 
Bøssebærere og ressurspersoner kan registrere seg på nettsiden blimed.no. Det vil 
sendes ut ranselpost med utfyllende informasjon rett etter høstferien.  

6. FAU-kafe på åpen dag Fridalen skole 80 år 3. oktober kl 16.00-18.00. Oppgaver er nå 
fordelt (se egen liste). Enighet om at man kjøper inn saft i stedet for brus til salg. 
FAU-representanter sender bekreftelse til FAU-leder på at det kommer kake og kaffe 
fra alle klasser. En representant tar ansvar for å ta med te. Enighet om at inntektene 
fra kafeen går uavkortet til tv-aksjonen. Enighet om at man legger seg på en pris på 5 
kr for kake og saft. Man kan også betale med VIPPS. 6. trinn ansvar for å lage prisliste 
og reklame for kafeen.  Også fint at 6. trinn bidrar ved rigging av kafe og salg.  

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

1. Foreldre på andre trinn opplever at det for lite voksendekning på trinnet. Det 
er blant annet flere elver som tisser på gulvet på do uten at trinnet har 
ressurser til å  gå ut av klassen for å følge opp dette eller rengjøre. Det har 
vært eksempler på at barn på andre trinn har gått hjem fra skolen grunnet 
dette. FAU kan tematisere dette på generelt grunnlag via SU, men saken må 
også meldes direkte til skolens administrasjon fra den klassen det gjelder. 
Toalettforholdene på skolen var også tema på foreldremøte første trinn. Er 
det mulig å omprioritere noe på eksisterende ressurser slik at overgangen fra 
første til andre tinn ikke blir så stor (fra to til en pedagog i klassen)? Kan 
aktivitetsplikten iverksettes eller gjelder dette primært psykososialt miljø? 
Hvis man ikke kommer videre med dette, hvilke alternativer har man da? Det 
vil bli tilsyn på skolen siste uken i oktober, men dette vil primært omhandle 
skolemiljø.  

2. Det har vært stilt spørsmål fra foreldre på tredje og fjerde trinn om skolen 
samarbeider for tett med SALT. Dette har også vært tema tidligere, hvor 
konklusjonen var at skolen prinsipielt stiller lokaler til alle positive aktiviteter i 
nærmiljøet som ønsker dette, og at SALT sitt kulturtilbud oppleves som 
positivt av elever og foreldre. Det er enighet om at tilbudet er et 
aktivitetstilbud, ikke som et religiøst tilbud. Det stilles nå i tillegg spørsmål 
ved at skolen har fått låne Forum til arrangement i jubileumsuken. Dette 
beskrives av skolen som gjentjeneste for at SALT får bruke Fridalen sine 
lokaler. Foreldre har også reagert på at skolen har tilbudt gratis billetter til 
åpningskonserten på Forum. Bekymring vil tas opp med foreldre som har 
meldt inn denne for å få tydeliggjort grunnlag for bekymringen. Tema vil 
følges videre i neste møte. 

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

 
 


