
 

 
Innkalling til møte i FAU ved Fridalen skole 

 
Den 27.05.20 kl. 19-20.30 blir det holdt møte for 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Fridalen skole 
 

Sted: Elektronisk videomøte. Lenke til møtet sendes til representanter. 
 
Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling 
2. Godkjenning av referat fra møte mars 2020. 

 
3. Informasjon fra skole v/ rektor: 

a. Kort status etter oppstart alle trinn / smittevern 
b. Lekseordning kommende skoleår 
c. Status anbud skoleplass / uteområdet 
d. Eventuelt / spørsmål 

4. Orientering om status for lærersituasjon og arbeidsmiljø på Fridalen skole (ved 
rektor). Saken er innmeldt fra FAU til SU-møte 19.5 etter henvendelser fra foreldre 
som melder om bekymring siden mange lærere har sagt opp siste tiden.  
 

5. Orientering om FAU sitt arbeid knyttet til fremming av skolens økte arealbehov til 
klasserom, gruppe-/individuelle undervisningsaktiviteter, SFO, spesialrom og 
lærerarbeidsplasser - ved arbeidsgruppen/Unn Jenny, Sigrid og Anette 

6. Status og saker fra arbeidsgruppene. Leder for gruppene avklarer hvem som fører 
ordet: 

a. Utemiljø  
b. Psykososialt skolemiljø 
c. Kultur/kurs gruppen 

d. 17. mai komiteen 

Alle gruppene bes skrive kort årsrapport om arbeidet i gruppene i dette skoleåret, 
skal inn i årsrapport i neste møte, i august. Ansvar; leder i hver gruppe. 

7. TV aksjonen 2020 (som i år går til WWF og kampen mot plast i havet) - etablere 
gruppe og velge leder.  

8. Status på de klasser som trenger ny representant neste skoleår, er nye rekruttert? 
Skal på plass før dette skoleåret er over. Nåværende FAU representanter er ansvarlig 
for valg. 



9. Evaluering av siste tids møteform (digitalt) og diskusjon av møtestruktur for 
kommende skoleår. Vedtektene tilsier at vi bør ha møte månedlig.. Diskusjonspunkt: 
Mister vi innspill og dialog i digitale møter versus fysiske? Øker oppmøtet om vi 
tilrettelegger for digitale møter innimellom? Har arbeidet i gruppene blitt hemmet 
eller fremmet når man har måttet samarbeidet digitalt? Bør varigheten av fysiske 
FAU møter endres dersom gruppene organiserer gruppearbeidet utenfor normale 
faste fysiske møter? Dette er i utgangspunktet et diskusjonspunkt som vi kan utlede 
noe å evt stemme over i kommende møte.  

10. Eventuelt - meld inn senest ved møtestart 
 
 
Arbeidsgruppene arrangerer sine egne gruppemøter etter FAU møtet eller når det passer 
best for gruppen.  

  
 
Mvh FAU leder for Fridalen skole 
Anette Edvardsen.  
tlf 98 28 58 99 


