
 

Referat fra FAU møte 05.06.19 kl 19-21 

Sted: Fridalen skole, Personalrommet i 2. etg 

Saksliste 

1. Nytt fra skole v/ rektor og SU.  

To hovedsaker: Organsiering av skoledagen og leksefri skole.  

1. Organsiering av skoledagen: FAU ønsker å beholde eksisterende 

ordning med forskyvning av skolestart og friminutt, mens lærerne 

ønsker å starte på samme tidspunkt som tidligere. Hvordan forene 

dette? Må være nok bemanning til å ivareta de minste.  Aktuelt forslag 

er å  ha to lillefri fra høsten av med flere voksne enn før og større 

spredning av barn og aktiviteter på skoleområdet (f eks bruke 

Bøkeskogen og området til Årstad brannstasjon barnehage mer aktivt). 

De voksne må da også være mer ute i friminuttene og aktive i å sette i 

gang aktiviteter. Skolen vil kjøpe inn ulike typer materiell i løpet av 

sommeren (baller, hoppetau, smashball, kanonball, utebandy, sykler). 

Per dags dato er vanlig ordning åtte voksne på fire hundre barn, to 

følger bestemte elever tett. Ønsket situasjon er 10-12 voksne ute. Man 

tenker 90 minutter før storefri og økter på 60 minutter etter storefri. 

90 minutters økter på de eldre trinnene. Det er kjøpt inn nye møbler til 

første trinn, benker og gruppebord som tilrettelegger for å jobbe mer 

stasjonsbasert. Det blir drøftet at det er lurt at de minste kan ha et 

bestemt område på uteområdet for å gjøre det tryggere og lettere å 

finne hverandre. Man ønsker å få til en myk start på skoledagen ved at  

1. og 2.  klasse stiller og opp følger voksne inn fra uteområdet og til 

klassen etter at de eldste barna har gått inn. Det må også være voksne 

ute som ønsker velkommen når barnet kommer, samt en fast 

oppmøteplass. Hvordan få til en god overgang fra SFO ved starten av 



skoledagen? Alternativene er at barna går ut fra SFO ca kvart over åtte 

for å være ute til klassen skal samles, ev at første klasse følges fra SFO 

til klasserom. Dette er sannsynligvis beste løsning da påkledning tar 

tid. Ev bruke gymsal?  

2. Leksefri skole prøves ut neste år på alle trinn. Det vil gis opplegg for 

lesetrening hjemme på 1-4. trinn, men ikke lekser utover dette. Målet er 

at dette skal frigjøre ressurser til bedre planlagt og dermed mer 

tilpasset undervisning i løpet av skoledagen. Foreldrene skal få ukeplan 

som gir informasjon om progresjon. Viktig at ordningen er 

gjennomtenkt og evalueres grundig. Sælen og Møhlenpris skole har 

hatt leksefri skole, deres erfaring har vært at det har vært både fordeler 

og ulemper med denne ordningen. Hvordan finne gode måter å 

evaluere ordningen på? Nullmåling? Kontrollskole? Hvordan ivareta de 

som har god nytte av lekser nå? Kan det for eksempel være gunstig at 

foreldrene får innspill til hjemmearbeid (som ikke nødvendigvis 

trenger å være lekser)? Hvordan vurdere barnas progresjon? Hva med 

overgang til ungdomsskolen? FAU ønsker en klar plan for evaluering, 

kommunikasjon med hjemmet og rutiner for å følge dette opp ved 

oppstart til høsten. Aktuell tilbakemelding til foreldre kan være fyldige 

rapporter en til to ganger i måneden. Tema tas opp i foreldremøte i 

begynnelsen av september.  

3. Andre aktuelle saker: 

a. Fortsatt ikke klar plan for hvordan å bruke uteområdet i 

perioden som skoleplassen skal forbedres. Kan bruke grusbane 

på Langhaugen, viktig at det ikke jobbes på flere områder på en 

gang.  

b. Hjertesone, vært tilsyn. Vil lage av- og påstgningssone på toppen 

av Fridalsbakken og i Astrups vei. Rektor oppfordrer FAU til å 

ha kampanjer hvor man oppfordrer foreldre og barn til å gå til 

skolen, ”gå-buss”.  

c. Arbeidet med skolehagen er påbegynt, i Bøkeparken og utenfor 

vaktmesterboligen så langt. 6. Trinn så langt vært mest involvert 

i skolehagen.  



 

2. Godkjenning av innkalling. Godkjent uten kommentar. 

 

3. Godkjenning av referat for april (må leses på forhånd). Godkjent uten 

kommentar.  

 

4. 17. mai. Et flott arrangement! Vi retter en stor takk til 17. mai-gruppen for vel 

gjennomført og ser på det økonomiske resultatet. Venter på regning på is og 

fra 7. trinn, har 29 400 i resultat før dette. Regner med å sitte igjen med i 

underkant av 20 000 kr  etter dette er trukket fra. Leder for 17.mai-komiteen 

vil skriftliggjøre tips og spre erfaringer til neste år.  

 

5. Påminnelse: Dersom du gir deg i FAU må det velges ny representant før 

28.08.19. Ved stor utskiftning i gruppene ber vi om at dere er med på 

årsmøtet i august for overlevering av informasjon.  

 

6. Eventuelt: Fortsatt midler til å kjøpe musikkutstyr. Bør få brukt det slik at det 

kan søkes nye midler til høsten. Øystein (skole) og Are vært i dialog om dette, 

Are tar det videre. Kan også prøve å få kurs ut litt før. Det vil sendes ut flyer til 

klassekontakter med informasjon om mulighet til å søke penger i forbindelse 

med skolens jubileum.  

 

7. Gruppearbeid (Fysisk skolemiljø, psykososialt skolemiljø, 

kulturgruppen, 17.mai-gruppen).  
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