
 

Referat fra FAU møte 26.09.2018  

Møtt: Ellen-Kristine Akselberg, 3A (referent), Guro Myhre, vara 1A, Kristin 

Fonneland-Jensen, vara 1B, Kristine Fauske, vara 1C, Petter Goga, vara 1D, Fabian 

Gärtner, 2A, Mari Rørvik, 2B, Hamdi Duale, vara 2B, Amina Sharif Mohamud, vara 

2D, Arne Hydle, 3B, Brynjar Jakobsen, 3C, Karoline Kalstveit, vara 3D, Are Engum, 

4A, Lisa Lund, 4B, Julie Skadal, 4C, Ole Andreas Ringdal, vara 5A, Mette Kvamme, 

6B, Merethe Hildeskar, 6C, Marie Skurtveit Hagerup, vara 7B, Lars Herfindal, 7C og 

Åshild Askeland Sefland, 1A.  

Saksliste: 

1.   Godkjenning av innkalling. Godkjent. 

 

2.   Godkjenning av protokoll fra årsmøtet 29.08.18. Godkjent av Fabian 

og Atle som meldte seg til dette på årsmøtet. Styret er nå godkjent og 

registrert i Brønnøyregisteret. 

 

3.   TEMA: Hva vil FAU engasjere seg i fremover?  

a.   Nytt fra skolen v/ rektor:  

1.   Byggmessig: Nytt tak på vaktmesterboligen er nettopp ferdig. 

Den gamle tannklinikken blir grupperom. Vil bli bedre lydisolert 

og få større dører. Det jobbes fortsatt med lyddemping i 3. 

etasje. Det jobbes med å få til skillevegger i dusjen, men vil ikke 

være midler til dette i 2018-budsjettet.  

2.   Faglig: Ny læreplan LK20 kommer i 2020. Den vil sannsynligvis 

inneholde færre kompetansemål. Margrethe Heimdal fra 

Fridalen skole er representant for norskfaget.  



3.   Digitalt: Ledelse kurses i nytt digitalt system i uke 47 (BK360). 

Målet er at så mye informasjon som mulig skal være digitalt 

tilgjengelig. 

4.   Kort fra SFO: IST Direkte avvikles, Vigilo skal brukes i stedet 

grunnet avtale inngått med Bergen kommune. Skal være mer 

brukervennlig.  

5.   Uteområde: Det vil bli lagt ut anbudskonkuranse på DOFFIN. 

Roar Strand jobber med dette fra skolens side.  

6.   Kommunikasjon skole-hjem: Ukeplaner på skolens nettside blir 

sjelden oppdatert. Vil det være mer gunstig at disse sendes ut på 

mail til foreldre mot slutten av uken før i stedet? 

7.   Fritidsaktiviteter: Ikke lov å verve aktivt i klasserommet, men 

organisasjoner kan henge opp informasjon på oppslagstavler, ev 

be om å få lagt dette ut på egnet sted på skolens nettside. Prøver 

å samle informasjon i eget hefte slik at det ikke blir for mye 

ranselpost. Ulriken janitsjar unntak da dette er «skolekorps». 

 

b.   Økonomi.  

1.   Det er behov for midler til kurs i regi av kulturgruppen da det 

ikke har blitt sendt inn søknad til Bergen kommune om midler 

for høsten. Det har også være endring i grunnlag for å søke 

midler til svømmekurs fra kommunen som gjør at dette ikke 

lenger er aktuelt å søke om (må være kurs på skolens område).  

Det foreligger midler som er søkt om på et tidligere tidspunkt, 

kan dette brukes? Det planlegges animasjons- og dramakurs i 

tillegg til gitar, sjakk og svømmekurs. Man kan risikere at midler 

blir krevd tilbake fra kommunen, men har dekning for dette per 

dags dato. Enstemmig vedtatt at aktuelle midler kan brukes til 

kurs. Psykososial gruppe har fått tildelt midler til kurs og disko-

kit. Neste søknadsfrist til kommunen i februar.  

2.   Forespørsel fra rektor om å sponse trinnene med midler fra 

overskudd 17. mai til leker. Blir ca 300 kr til leker per klasse. 

Kan disse pengene bli benyttet på en mer gunstig måte? Flertall 



for at elevrådet får disponere pengene og beslutte hva som skal 

kjøpes inn til de ulike klassene.  

 

c.   Gruppearbeid. Det lages liste over deltakere og kontaktpersoner i de ulike 

gruppene. Kort oppsummering av gruppearbeid: 

1.   Fysisk skolemiljø: Det er satt av 2 millioner til utemiljø/ 

utbedrng av skoleplassen. Kommunen er fortastt ikke i gang 

med prosjektering av ulike årsaker. Det samme gjelder krøllgress 

på fotballbane. Gode erfaringer med skolehage på Liland skole. 

Kan være lurt av skolen å hente erfaringer herfra.  

2.   Psykososialt skolemiljø: Det planlegges kurs i sunt kropps- og 

selvbilde for 5.-7. trinn. Anette Edvardsen er i kontakt med 

psykolog ved Institutt for psykologisk rådgivning om opplegg. 

Det drøftes også om det bør organiseres førstehjelpskurs på 7. 

trinn igjen. En del vansker med rekruttering i fjor, hadde det 

vært lurt å ha det i skoletiden for å nå flest mulig? Har 10 

førstehjelpsdukker tilgjengelige. Det er ellers satt av midler til 

disco-kit, må avklares om dette faktisk har blitt kjøpt. LIM-

prosjektet ønsker å rekruttere flere skoler til prosjektet. Kan 

dette være aktuelt for Fridalen i samarbeid med Nymark? Skolen 

etterspør mer informasjon før de tar stilling til dette. Blir enig 

om å råde dem til å kontakte Slettebakken for å høre om deres 

erfaringer. Viktig at skolen i så fall har eieskap til prosjektet, at 

dette ikke blir forankret primært i FAU.   

3.   Kulturgruppen: Jobber videre med å sette i gang tidligere 

nevnte kurs.  

4.   17. mai-gruppen: Starter vanligvis opp over jul, men kan være 

lurt å starte opp noe tidligere for å unngå at det blir for knapt 

med tid. 

d.   Eventuelt.  

1.   Lærerværelse er booket til TV-aksjonen. Fortsatt behov for 

frivillige til å hjelpe til på skolen, samt for flest mulig 

bøssebærere. Aktuelt tidspunkt er 21. oktober kl 1330 til ca kl 19. 



2.   Vi bør vurdere å endre tidspunkt for neste møte da dette faller 

på Halloween.  

  

Oppdaterer kontaktliste for FAU og krysser av for oppmøte underveis i møtet.  
 
  


