
 
Referat fra FAU-møte 24.10.2018  

Referent: Ellen-Kristine Akelsberg 

Møtt: Harald Sodemann (1B), Kristine Fauske (1C), Peter Goga 
(vara 1D), Eva Kirkevik (vara 2C), Ellen-Kristine Akselberg (3A), 
Sigrun Wølstad (vara 3B), Brynjar Jacobsen (3C), Are Engum 
(4A), Lisa Lund (4B), Julie Skardal (4C), Anette Edvardsen (5C), 
Tormod Gjerde Opdal (6A), Mette Kvarme (6B), Marie Skurtveit 
Hagerup (7B).   

Saksliste 

1.   Godkjenning av innkalling. 
 

2. Godkjenning av referat for september. 
 
3. Nytt fra skole v/ rektor.  
 
�  Leiekontrakt for Fridalen barnehage utgår 1. oktober 2021 . 
 
�  Arbeid med skolehage går sin gang. 
 
�  Utsending av ukeplan via e-post har vært diskutert med lærerne. 

Da det varierer hvem som har ansvaret for ukeplanen blir dette 
vanskelig å gjennomføre systematisk.  Ukeplan skal være 
tilgjengelig både på nett og som ranselpost selv om det ikke 
nødvendigvis fungerer slik i praksis.  

 
�  Det søkes etter ny SFO-ansatt. Det er per dags dato en dekning 

på 1 ansatt per 14-15 barn (15 assistenter og SFO-ledere).  
 
�  Barn med 60 % SFO-plass kan ta ut 18 hele dager på langdagene 

så lenge de tar ut noen hele fridager for å dekke dette inn. Må 



melde fra om høsten dersom man ønsker å gjøre dette i løpet av 
skoleåret. Dette for at SFO-leder skal ha oversikt for behov for 
bemanning. Gjør det tungvint å bruke ordningen. 

 
�  Det har vært stilt spørsmål om voksendekning i frimimuttene. 

Rektor beskriver god voksentetthet nå. 8 voksne ute i 
småtrinnenes friminutt. 4 voksne ute når 5.-7. trinn har 
frimimutt. 9 voksne ute i storefri.  

 
�  Det stilles spørsmål ved voksendekning på SFO og da spesielt på  

morgen-SFO på første trinn. De ansatte bruker mye tid og 
oppmerksomhet på elektronisk registrering. Spesielt sårbart 
ved oppstart da mange barn trenger tid til å trygges og føle seg 
velkommen ved ankomst. Går fokus på elektronisk registrering 
på bekostning av relasjon til barnet? Er det mulig å gjøre 
registreringsarbeid på en annen måte? Hvordan kan de voksne 
best mulig møte barna? Rektor tar dette videre til SFO-leder, vil 
følges videre opp i neste møte i SU og FAU.  

 
�  Uteområde: Det er sendt ut anbudskonkurranse på Doffin 

vedrørende oppgradering av skoleplass. Har vært 
befaringsmøte, anslagsvis oppstart før nyttår. Tegninger er 
klare. Det er satt opp budsjett på to millioner. 

 
�   Grusbane: Skolen ønsker representant fra FAU som er med på 

befaring o.l. Julie Skardal har meldt seg til dette. Vil drøftes 
nærmere i hvilken grad Nymark IL skal involveres i videre 
prosess.  

 
�  Status leksefri skole: Dette er ikke innført, har heller ikke vært en 

skikkelig debatt rundt dette ennå. Har blitt drøftet på noen 
trinn. Spesielt på 7. trinn har det blitt gjort noen tilpasninger 
for hjemmearbeid. Bør ta en drøfting av dette før neste skoleår. 
Aktuelt tema for neste møte. Være obs overgang til 
ungdomsskolen! 



 
4. Oppdatering i forhold til LIM-prosjektet.  

 
Anette Edvardsen informerer: Power point fra vårens 
presentasjon fra Trane skal sendes skolen (legges ved referat). 
Oppstart vil kreve forpliktende samarbeid mellom idrettslag, 
foreldre og skole. Det må søkes finansiering til mat for barna og 
lønn til foreldre som deltar. Trane har søkt om midler fra 
Bergen kommune til oppstart for andre skoler enn Slettebakken 
for skoleåret 2019/2020. Vi ønsker å være med i denne 
prosessen.  

 
Hva er mulig å få til i vårt nærområde? Skolen må stille 
pedagogiske ressurser til leksearbeid og logistikk. Rektor vil 
være kontaktpunktet. Skolen positiv til å være med på møte for 
å få mer informasjon. FAU organiserer møtet. Idrettslag må 
også forplikte seg. Hvilke idrettslag kan være aktuelle å 
involvere i prosessen?  
 

5.  Kort tilbakemelding fra årets TV-aksjon.  
 
Vellykket og velorgansiert! Tok litt tid å få inn nok frivillige, 
men ble overkapasitet. 55 bøssebærere stilte, det gikk med 14 
poser vaffelrøre. Utfordring: Få god flyt. Fungerte godt å dele 
opp over større område. Lurt å få kontinuitet i komiteen 
framover slik at gode erfaringer kan videreføres.  
 

6. Gruppearbeid (Fysisk skolemiljø, psykososialt skolemiljø, 
kulturgruppen, 17.mai-gruppen). 
 

7. Eventuelt.  
 
- SALT kulturskole: Må krysse av på om man er troende eller 
ikke når man benytter tilbud. Hvorfor? Hvorfor har man valgt 
akkurat disse (knyttet til pinsemenigheten)?  Hva er innholdet i 



tilbudet? Tas videre via SU.  
 

- Det kommer opp spørsmål om det er bestemt at FAU-kurs må 
holdes etter SFO-tid. Det er per dags dato greit med kurs I SFO-
tid så lenge skoletiden skjermes.  
 
 
  


