
 
 
Referat FAU-møte 31. august 2016  
 
Sted: Fridalen skole, Personalrommet 2. etg.   
Møtt: 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2C, 3A, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5C, 6A, 6B, 6C, 7A 
Frafall:1C, 2B, 3B, 5B, 7B, 7C. (Mangler opplysninger om repr. fra 5B og 7B) 
 
1. Godkjenning av innkalling. Innkallingen godkjennes 
 
2. Godkjenning av referat FAU-møte 25.05.2016. Referatet godkjennes uten 

anmerkninger. 
 
3. Nytt fra skolen. Rektor informerer 

 
Sykkelstativ montert i dag. Det fremkommer ønske om grus under/ved 
sykkelstativet.   
 
Det har vært avholdt et møte med arkitekter og Bergen kommune om forbedring 
av utearealet på skolen.  Midlene som er forbundet til prosjektet skal brukes før 
utgangen av 2016 og Fridalen ligger godt an til å få prosjektpenger. Arkitekt 
Jesper Jorde har tegnet forslag til uteområde. Forslaget går ut på å fjerne 
asfaltområdet nær skolebygget og montering av lekeapparater der.  

 
Det vil avholdes foreldremøter fra 05.09.16 og videre utover de neste to uken. 
Avdelingsleder skal lede starten, deretter blir det klassevise møter. Det kommer 
innspill om at man på foreldremøtene må oppfordre elevene til å gå eller sykle til 
skolen i stedet for å bli kjørt. TV aksjons gruppen ønsker også at man oppfordrer 
til å bli bøssebærere. 
 
Matpakkeordningen «ny sjanse» kan fortsatt bestilles (ukemeny). Utleveringen 
begynner i morgen. 
 
Det foregår revisjon/oppdatering av nettsiden til Fridalen skole. 
 
Det er startet med leksehjelp til mellomtrinnet (5-7 kl.), 2 timer pr uke på 
læringssenteret. 

 
4. Regnskap FAU 2015/2016. Gjennomgang av regnskap ved kasserer/revisor. 

Regnskapet er godkjent av Njål Askeland som ble oppnevnt som revisor på 
tidligere avholdt FAU møte.   

 



5. Til orientering:                                                                                                          
Møteplan 2016-2017. Forslag: 31/08, 28/9, 26/10, 23/11, 25/01, 22/02, 
29/03, 26/04, 31/05.    Det er ingen innspill til møteplanen som dermed 
godkjennes som møteplan. 
 
Nærmiljøpakken. FAU er tildelt 50 000 kr fra Nærmiljøpakken som må brukes i 
dette semesteret. Det var gruppen for kultur og psykososialt skolemiljø var 
ansvarlig for søknaden. 

 
6. TV-aksjonen 23.oktober 2016. Njål Askeland er kontaktperson og stiller på 

infomøte 14. september. Marit Galta-Opheim stiller som medhjelper og det 
besluttes av 17. mai gruppen får ansvaret for TV aksjonen. TV aksjonen vil være 
på sakslisten til neste møte 28.09.16 

 
7. Gruppearbeid.  

17.mai gruppen: Leder er Katrine Gjertsen. Øvrige medlemmer er Njål 
Askeland, Ingrid Knudsen og Betty Tjore. Gruppen har ansvaret for TV 
aksjonen 23.oktober.  
 
Kulturgruppen: Ole R. Berg-Olsen, Kathrine Ve, Marlin Haarstad. Gruppen 
jobber med de ulike FAU kursene, påmelding og innbetaling mm.  Muligheten 
for å lage en bokdag våren 2017 luftes. 
 
Psykososialt skolemiljø: Jorid Flisram Skare er leder. Skal arrangere åpen 
dag, tentativ dato er 10. november. Nettvett kurs foreldre og også evt. elever 
skal også jobbes med ut fra kontaktinfo fått av Joy Franzen.  
 
Mette Engan vil forhøre seg med HiB om studenter som kan ta seg av 
Kodekurs for barn.  Sannsynligvis vil det være utgift i form av honorar til 
studentene. Disse 3 prosjektene kan bruke midler fra Nærmiljøpakken.  
 
Fysisk skolemiljø: Leder er Unn Jenny U Kvam. Øvrige medlemmer er Bjrn 
Leirhol, Julie Skadal, Kristina Alme, Marit Galta-Opheim. 
Saker fremover: Grusbana- ønske om oppgradering. Hinderløype i 
Bøkeparken, utsmykking av skur/overbygg, fremtidig bruk av Bøkeveien, 
Trygg skuleveg- trafikksikringsplan i kommunen. 
 

8. Valg av nestleder FAU. Ole R Berg-Olsen melder seg som nestleder. Det er ingen 
andre som melder seg, så han får dette vervet fom. møtet i september der han 
leder møte i Mettes fravær. 

 
9. Eventuelt 

Ingen saker 
 
Mvh 
Mette Engan                      faufridalenskole@gmail.com   
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