
 

 

Referat fra møte i FAU ved Fridalen skole 

 19.02.20 kl. 19-21 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Fridalen skole 

Sted: Fridalen skole, personalrommet i 2. etasje. 

 Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling. Godkjent uten kommentar. 

2. Godkjenning av referat fra møtet 20.1.20. Godkjent uten kommentar. 

3. Rektor orienterer om aktuelle saker fra skole/SFO: 

3.1 Nytt fra skolen – generelt 

● Skolen har sendt inn rapport med svar og oversikt over tiltak etter tilsyn fra 
Fylkesmannen. Rapporten vil være offentlig tilgjengelig når den er ferdigstilt. 
Det er laget en brosjyre om aktivitetsplikt som skal sendes ut til alle ansatte 
og foreldre. Denne er straks klar. 

● Det blir ny humanitæraksjon i uke 12. Som tidligere går inntekter fra denne til 
et barnehjem i Nyenga. 

3.2  Nytt om uteområdet:  

● Skolen har vært i møte med involverte etater og konsulentfirma. 
Prosjektleder avventer nå klarsignal fra Etat for vann og avløp. 
Avløp/drenering må dimensjoneres for økte nedbørsmengder. Når avklaringer 
med etaten er gjort kan anbudsprosessen settes i gang igjen.  

● Skolen bekrefter at funn av arsenikk i skolegrunnen ikke er en risiko for 
elevene da dette ligger langt nede i grunnen. Det drenerer ikke vann fra 
skoleplass til idrettsplassen i dag. 

3.3 Evaluering av leksefri skole (lærere og elever). 

● Det var i  utgangspunktet planlagt å ha evaluering av leksefri skole som del av 
kvalitetsoppfølgingsmøtet i mars. Dette ble drøftet i SU-møte og det ble 
vurdert at det er mer hensiktsmessig med en egen og grundigere prosess på 
dette. Leksefri skole vil være hovedtema på SU- og FAU-møte i mars. Det vil 
bli et møte i forkant av dette hvor evaluering fra foreldre, lærere og elever 
samles og ses i sammenheng. Kommer det opp informasjon som er direkte 



knyttet til skolemiljø er det naturlig at dette meldes inn til 
kvalitetsoppfølgingsmøte og også tematiseres her.  

3.4 Organisering av skoledagen, status/plan for neste skoleår.  

● Skolen har ikke plan om å endre nåværende organisering. Både foreldre og elever har 
tatt opp at det var mer positivt med forrige års organisering av skoledagen med 
«saksing» av oppstart skoledag og deling av friminutt. Skolen / lærergruppen 
opplever at nåværende ordning er god. Det brukes større/flere uteområder i år og 
det er høyere voksentetthet som gir tilstrekkelig trygghet og er oversiktlig selv om 
det er mange barn ute på samme tid. Rektor mener det ikke har vært registrert 
økning i uheldige hendelser dette skoleåret i forhold til i fjor. Det er ikke planlagt en 
systematisk evaluering av nåværende ordning.  

3.5 Kvalitetsoppfølging, status forberedelser.  

● Rektor har sendt ut innkalling til møtet 11. mars til elevråd, representant fra 
FAU (Gerhard Lygre), lærere, PPT og skolens ledelse. Skolemiljø og 
læringsarbeid er tema. FAU er med på den delen som handler om skolemiljø. 
Overordnet tema for møtet er hva skolen er god på når det gjelder valgte 
områder, samt hva den bør bli bedre på. Skolens planer skal justeres ut fra 
resultater i møtet. Det lages referat fra møtet som også blir tilgjengelig for 
foreldre. 

3.6. Ny struktur for SU-møter:  

● For å sikre bedre tid til å avklare saker vil man fra neste skoleår organisere 
møtene som to timersmøte annenhver måned i stedet for en time hver 
måned.  

Innspill fra FAU-representanter til rektor: 

● Det etterspørres evaluering og klare mål knyttet til skolens arbeid med 
mobbing. Kan for eksempel skolen ha som mål å ligge på eller under 
gjennomsnittet i Bergen kommune i elevundersøkelsen? Rektor beskriver 
følgende tiltak: Månedlig sosialt ferdighetsmål, alle ansatte skal kjenne til 
innholdet i aktivitetsplikt og til at det er elevens subjektive opplevelse som 
skal tas utgangspunkt i når man skal definere mobbing. Rektor beskriver at 
skolen har en nullvisjon for mobbing. Det jobbes per dags dato med 
handlingsplan for godt skolemiljø, forebyggende arbeid og tiltak for å 
håndtere mobbing.  

● FAU melder å være fornøyd med nyhetsbrev fra rektor utsendt jan./feb., og 
ønsker regelmessig nyhetsbrev fra rektor til alle foresatte. Rektor vil lage et 
slikt mot slutten av hver måned. Rektor arbeider med å få en egen 
distribusjonsliste slik at han kan sende disse ut direkte og ikke via 
kontaktlærer.  

4. Status for FAU sitt arbeid rundt evaluering av leksefri skole (mot foreldregruppen).  



● Evalueringsskjema til foreldregruppen er sendt ut med svarfrist 20. februar. Skjemaet 
er sendt ut per sms og e-post. Noen klasser har fått den på papir i stedet for e-post 
fordi de har hatt vikar. Skjemaet er oversatt til somali (på papir). Skjemaet har ikke 
blitt oversatt til arabisk da morsmålslærer i arabisk har vært borte.  

● Det er laget et forslag til evalueringsskjema til lærere. Dette ble gjennomgått i SU og 
innspill ble gitt. Man ønsker at lærerne i evalueringen skal ha mulighet til å komme 
med forslag til gode lekseordninger (åpent spørsmål).  

5. Vårens kurs - status påmelding og gjennomføring.  

● Påmelding er nå avsluttet og plasser ble fordelt lørdag før FAU-møte. 172 elever har 
fått plass på ønsket kurs. 230 elever har ønsket å delta.  

● Det var størst pågang på yoga-kurs i 1. og 2. klasse. Kursene i leire var også populære. 
Generelt størst interesse fra elever i første trinn. Få påmeldte på kurs for de største 
barna. På 5. og 6. trinn var animasjonskurs populært. Kan det være aktuelt med 
yogakurs for de eldste elevene, eventuelt som del av gymundervisning? Kurs i 
folkedans og kornett ble avlyst grunnet manglende påmelding. Interessert elever ble 
rådet til å ta kontakt med andre relevante aktører. Det er per dags dato ledige plasser 
på gitar-, sjakk- og svømmekurs. 

● Svømmekursene er fortsatt uavklarte, da det arbeides med ventilasjon i 
Landsåshallen. Det jobbes med å få kursene utsatt til over påske.  

● FAU må dekke inn 10 000 kr for å drive svømmekursene. Hvis tilskudd til andre 
tilbudte kurs ikke blir dekket som planlagt må FAU dekke inn til sammen 20 000 kr for 
samtlige kurs.  Det er ikke åpnet for å søke på midler fra Bergen kommune enda, men 
dette skal ifølge kommunen komme ut i løpet av våren. Det vil da søkes for dette og 
neste kurssemester. 

● Det har vært gjennomført møte med SFO-leder for å samkjøre logistikk for kursene. 
Kursledere  vil nå selv hente aktuelle barn på 1. og 2. trinn. Barn på 3. og 4. trinn går 
til kursene selv.  

● Det understrekes at det er viktig å overføre årets erfaringer til kursgruppe neste 
skoleår for å sikre kontinuitet. Gruppen er allerede i gang med å dokumentere.  

6. Status for organisering av FAU:  

● Det er behov for ny nestleder i styret da sekretær per dags dato har denne oppgaven. 
Det melder seg ingen kandidater på møtet, men aktuelle kandidater oppfordres til å 
gi FAU-leder tilbakemelding innen to uker.   

6.1. Er det valgt leder i gruppene?  

● Fysisk utemiljø- Mangler leder, avklares snarlig. 
● Kursgruppe - Petter Goga 

● Psykososialt skolemiljø - Ellen Kristine Akselberg 



● 17. mai komiteen: Janne Kristiansen 

 

6.2 Diskusjon av behov for endring i godkjenningspraksis for referat.  

● Praksis per dags dato er at det legges ut referat på skolens nettside før referatet er 
endelig godkjent. Endelig godkjenning skjer på neste FAU-møte. Skal 
godkjenningspraksis endres må det gjøres en vedtektsendring. 

● Et alternativ kan være å videreformidle referat med tydelig informasjon om at dette 
ikke er endelig godkjent før det videreformidles.  

● Hver FAU-representant kan da sende ut saksliste og referat til sin klasse i forkant av 
neste FAU-møte slik at foreldrene kan melde innspill til dette. Noen gjør dette 
allerede, men ikke alle. Det meldes inn at det kan være lurt med en mer utfyllende 
saksliste/agenda dersom denne skal videreformidles til foreldre i klassen («mer kjøtt 
på beina»).  

● FAU-leder vil få opplæring i administrering av FAUs nettside slik at hun selv kan legge 
ut referat på denne.  

● Det er enighet om følgende praksis: 

o Referat videreformidles til FAU-representanter og vara senest en uke etter 
FAU-møte.  

o Representanter og vara har da en uke til å gi tilbakemelding til referat.  

o Dersom det ikke kommer innspill etter denne perioden kan referat og agenda 
til neste møte videreformidles til foreldre i klassene med informasjon om at 
referatet ikke er endelig godkjent før etter neste FAU-møte.  

o Referat legges ut på FAUs nettside ca to uker etter FAU-møte. Det kommer 
tydelig fram at dette ikke er endelig godkjent før etter neste FAU-møte. 

o Referatet kan holdes tilbake til neste FAU-møte dersom det kommer innspill 
til dette innen en uke etter at det har blitt sendt ut til FAU-representanter og 
vara.  

7. Kl. 20.00 - 21.00 Gruppearbeid (Fysisk utemiljø, psykososialt skolemiljø, kultur/kurs, 17. 
mai komiteen)  

 


