
Referat FAU-møte Fridalen skole
Den 24.2 kl. 19-21

Foreldrerådets arbeidsutvalg
Sted: Digitalt møte Teams

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling

○ Godkjent

2. Godkjenning av referat forrige møte.

○ Nytt utkast utsendt ved innkalling til dette møtet, med presiseringer på

orienteringssak SFO-kontakt.

○ Innspill til siste utkast til referat: Det ønskes presisert hva forkortelsen LIM,

som er brukt i referat, står for. LIM står for «lekser, mat og idrett» og er et

ettermiddagstilbud for 5-7 trinn. Referat oppdateres med dette.

3. Informasjon fra skole v/rektor

○ Rektor presenterer seg kort. Harald Borge har vært rektor på Nordvik skole

og Christi Krybbe, sistnevnte fra 2017.

○ Rektor opplever å ha blitt tatt godt imot av lærere og elever ved Fridalen.  ○

Rektor sier kort noe om sine prinsipper for læring og fremholder at arealet  der

barna lærer har stor betydning. Det fremheves at det blir viktig for  Fridalen at

nærmiljøet skal brukes mye fremover. Læring er mer enn bare det  kognitive og

skjer med hele kroppen.

○ Bemanningssituasjonen - Det er et forholdsvis høyt sykefravær av ulike  årsaker.

Avdelingsleder for 5.-7. trinn er sykemeldt. Det er sannsynlig at en  ressurs fra

en annen skole trer inn i denne stillingen frem til sommeren. Dette  er ikke

bekreftet og rektor går derfor ikke i detalj.

○ Fjerde trinn- Rektor sier at elevtallet på fjerde trinn er lavt og synker. Dette

gjør noe med sammensetning for læring og læringsmiljø. Rektor ønsker å



være åpen om at det er satt i gang en prosess for å redusere trinnet til tre

klasser. For små klasser er ikke økonomisk forsvarlig eller hensiktsmessig med

tanke på læringsmiljø.

○ Vigilo - Rektor informerer om at han opplever Vigilo som et i utgangspunktet

godt planleggingsverktøy og positiv til en app for kommunikasjon mellom hjem og

skole. Avventer skolebyråd, foreløpig utsatt lansering frem til høsten.

○ Helseverntilsynet /planlagte tiltak- Byggeier på befaring forrige uke grunnet

de avvik som skal rettes innen august. Arbeid med å lukke avvik er allerede i

gang og noe er rettet allerede.

■ Grupperom- Planen er at det skal etableres grupperom i noen av de

største klasserommene. Det er snakk om fire grupperom med

glassfasade, noe som er ideelt ved eksempelvis stasjonsundervisning.

■ Garderobe/gang- Skolen skal komme med innspill på behov og ønsket

utforming for å bedre garderobefasilitetene. Særlig for de lavere  trinn.

Det arbeides også med bedre ventilasjon. Det er montert flere

varmekilder i gangene. Det er bestilt lydisolerende plater til

montering der dette mangler.

■ Byggeier ble også vist arbeidsforholdene til personalet, selv om dette

ikke er en del av undersøkelsen. Det blir viktig for rektor fremover å

forbedre disse.

○ Foto neste skoleår - Rektor ønsker at det lages skolekatalog til høsten og

denne skal være gratis for elevene. Øvrige bilder kan bestilles for egen

regning.

○ SFO- Rektor har vært i kontakt med leder for SFO og igangsatt samarbeid. ■

Det er søkt om å være med i kulturkarusellen.

■ Rektor er opptatt av læringsstøttende aktiviteter i SFO, være seg

kunst, kultur og idrett.

■ Det foreslås å bruke ressursene blant de største elevene for opplæring  i

koding i SFO tiden. Det er søkt Bergen kommune for midler.

○ Rektor får spørsmål om informasjon rundt innføring av et ekstra

foreldremøte per år.



■ Det svares positivt på dette og at dette kan legges inn i lærernes

arbeidskontrakter til neste skoleår.

○ Det kommer spørsmål om hvorvidt rektor har kommet i gang med å jobbe

med arbeidsmiljø

■ Rektor har vært for kort tid i stillingen til å svare utfyllende, men har

samlet og møtt personalet en gang fysisk. Det oppleves å være god

stemning blant flinke folk, med stor kompetanse. Det vises også til

kommentar under punktet om helseverntilsyn, og arbeid med å bedre

lærernes fysiske arbeidsforhold.

4. Orientering om undersøkelse av forhold rundt barnehagens leieavtale v/styret

■ FAU ble gitt innsyn i kontraktsforholdet som utløper 01.10.2021. ■ Via media og

andre kanaler ble det opplyst at denne avtalen ville bli/var blitt forlenget med ett

år.

■ FAU ønsket å få klarhet i forholdene rundt leieavtalen mellom Bergen

Kommune og Bergen racketsenter for deler av skolens areal.

■ To avdelinger involvert fra Bergen kommune; byrådsavdelingen for

barnehage og skole (BBS) og etat for bygg og eiendom (EBE)

■ Det er bruker BBS som beslutter hvordan arealene skal utnyttes, men

det er EBE som formelt inngår leieavtale.

■ FAU fikk den 11.02.2021 innsyn i en e-post fra 17.12.2020 der BBS

informerte leietaker om mulighet for ett års forlengelse av

leiekontrakten, til 01.10.2022. Det ble også gitt innsyn i e-post

korrespondanse der BBS instruerer EBE til å formelt forlenge avtalen. ■

Til tross for at SU og senere FAU har uttrykkelig og i god tid informert

både BBS og EBE om at dette er en viktig sak for Fridalen skole, og at  vi

må bli hørt før beslutning tas, er vi nå gjort kjent med at leieavtalen  er

blitt forlenget. BBS involverte ikke Fridalen skole i prosessen.

■ FAU har etterspurt beslutningsgrunnlaget for forlengelsen for deretter  å

vurdere videre håndtering.

5. Orientering / saker fra arbeidsgruppe Fysisk skolemiljø v/gruppeleder



○ Skoleplassnytt- Det er via kommunens sider klart at søknad om igangsettelse

fra EBE er sendt inn og vil behandles snarlig. FAU håper å bli involvert ved

oppstartsmøte.

○ Grusbanenytt- Det er grunn til å tro at grunnarbeidene til banen gjøres i

samme entreprenøroppdrag som skoleplassen. Det kan derfor se ut til at

også grusbanen snarlig blir rustet opp.

○ Skolevei - Arbeidsgruppen skal kartlegge fra foreldre på første trinn hvilke

punkt på skoleveien som oppleves utrygge.

6. Orientering / saker fra arbeidsgruppe Psykososialt skolemiljø v/gruppeleder

○ Avtalt innføring av ekstra foreldremøte

○ Gruppen oppfordrer alle til å komme med innspill på samlende tiltak som kan

settes i verk på skolen.

○ Gruppen skal ha møte med helsesøster etter vinterferien for å ta tak i de

punkter hun kommenterte i sitt notat til utvalgsmøtet i kommunen. ○

Kvalitetsoppfølgning 24.03 på skolen.

7. Orientering / saker fra arbeidsgruppe Kurs og kultur v/gruppeleder ○ Det

var størst pågang for første og andre trinn på kursene og derfor

dessverre noen som ikke fikk plass.

○ Feedback studios tilbyr nå kurs ved skolen. Kursene er ikke i regi av FAU og er

ikke sponset, men gruppen oppfordrer til at informasjon om dette blir delt

videre.

○ Gruppen ønsker å kunne tilby breakdance kurs fra neste semester.  ○

Gruppen trenger å få tilført FAU ressurser for å sikre erfaringsoverføring til

neste skoleår, og håper noen melder seg.

8. Eventuelt

○ Styret iverksetter forarbeid for revidering av vedtektene. Formål å sikre at

vedtektene tydeliggjør samarbeid i grupper og styre/ledelse.

■ Vedtektene var sist revidert i 2017.

■ Arbeidet igangsettes etter å ha sett behovet for flere ressurser å spille

på i vanskelige saker og at vedtektene kan bli et bedre verktøy for FAU



videre.

■ Styret vil presentere et forslag senere i vår for avstemming.
○ Det forventes at flere ressurser i FAU går ut til høsten. Det oppfordres derfor

til å begynne rekruttering i klassene tidlig.

Mvh
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