
 
 
Referat FAU-møte 26.10. 2016  
 
Sted: Fridalen skole, Personalrommet 2. etg.  
Møtt: 1A, 1C, 1D, 2B, 2C, 3C, 4A, 4B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C 
 
1. Godkjenning av innkalling. Innkallingen godkjennes 
 
2. Godkjenning av referat FAU-møte 28.09.2016. 

Referatet godkjennes uten anmerkninger. 
 
3. Nytt fra skolen. Rektor informerer 

 
       Skolekatalogen er snart ferdig. 
  
       Ombygging av vaktmesterboligen er under planlegging og vil foregå denne  
       vinteren. Dette vil frigi 2 klasserom for undervisning fordi vaktmesterboligen vil  
       romme flere arbeidsplasser for lærere. 
  
       Elevundersøkelsen for 2016 er i gang. Dette gjelder 5.-7 . trinnet og svarfrist er  
       23. januar 2017 
 
        Ønske fra SFO/skolen om at det siste skoledag før juleferien og sommerferien (  
        20. des og 23. juni) ikke blir ettermiddags SFO, men at barna hentes kl 1145.  
        Dette er ønsket for å frigi tid til felles samling mellom lærere og SFO ansatte.  
        Vi blir enige om at denne endringen i opprinnelig skolerute vedtas mot at det  
        blir avholdt langdag på SFO 3. februar 2017 ( opprinnelig stengt for  
        planleggingsdag) 
  

 
4. TV aksjonen; kort info om hvordan det gikk i år .  
Det var totalt 7 personer som var med i årets arrangement. Anbefaler at det er med 
7-8 personer til neste år.  Forarbeidet ble gjort av Njål Askeland. Det er ikke 
nødvendig med flere med fra starten på infomøte mm etter som det er lite jobb før 
selve arr. helgen. Selve utdeling av de 50 rodene tok 1 time.  Første oppmøtte 
bøssebærer kom 15 min før tiden, som forventet.  Det var 3 personer som satt og 
ordnet med underskrifter og utdeling av bøsser mm, en person delte ut roder i køen 
slik at det ikke ble forsinkelser.  Det er viktig å ta høyde for innmeldt frafall slik at 
alle rodene blir delt ut til de som kommer. Flere roder er korte og mange kan lett gå 
2 roder som ligger ved siden av hverandre. 



Det ble laget vafler og kaffe slik at noen spiste før de gikk. Det er sannsynligvis 
behov for 10-12 poser med vaffelrøre. Det er også nødvendig å lage glutenfri og 
melkeproteinfri røre.  Viktig at det blir kjøpt inn nok syltetøy og margarin. 
  

 
5. Til orientering:  
Ønsket om at det arrangeres sykkeldag/sykkeknapp for 5. klasse til våren er 
overbrakt skolen på SU møtet i dag 
 
Kodekurs for barn er tatt godt imot og det er flere foreldre som har ønsket kurs også 
for andre elever enn 4. klasse.  
 
U.t har tatt på seg å ta saken om nett-vetts kurs videre. Det er ønsket fra skolen at 
dette arr. for 6- og 7. klasse og evt også for 5. klasse inkludert foresatte.  
 
Jorid informerer om åpen dag som er planlagt til 17.nov. Flere melder seg som 
hjelpere. 
 
6. Eventuelt 

Det foreligger ikke ny info om bruk av Bøkeparken etter at Bøkeveien ble 
midlertidig stengt.  
K. Alme vil høre med kommunen og arkitekthøyskolen vedrørende evt prosjekt i 
Bøkeparken for arkitektstudenter.  
 
Dekorering av uteområdet blir også drøftet på nytt. Her må pris avklares 
nærmere før saken tas opp i FAU på nytt.  

 
Mvh 
Mette Engan faufridalenskole@gmail.com  
FAU-leder metteengan@hotmail.com        Mob. 41106563 
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