
Utkast til referat FAU-møte Fridalen skole
Den 26.5 kl. 19-21

Foreldrerådets arbeidsutvalg

Sted: Digitalt møte Teams

Saksliste:

● Godkjenning av innkalling

○ Godkjent

● Godkjenning av referat forrige møte

○ Godkjent

● Informasjon fra skole v/rektor

○ Status bemanning, klasse- og foreløpig lærerfordeling neste skoleår

■ Viser til personalfordeling forskoleåret 21/22 som er lagt ut på skolens

nettside.

■ Det opplyses om at det legges opp til flere kontaktlærere per trinn enn

det man har i dag, og at disse låses til det trinnet de er satt på på.

Antall barn per kontaktlærer avhenger av behov og pedagogiske

hensyn.

■ Rektor bes følge opp med mer informasjon ut til alle foresatte om

hvordan endringen blir i praksis og forklare mer om

kontaktlærerfordeling-/oppfølging av elevene.

○ Oppfølging fra forrige FAU-møte - mer informasjon om innføring av

“trinntanke” (som betyr at hele trinnet deler på ressurser og inngår i grupper

på tvers av klasser)

■ Klassene består, men det vil bli brukt også undervisning i grupper og

felles, feks turdag.

■ Det kan komme endringer på hvem som blir elevens kontaktlærer

siden tettheten av kontaktlærere går opp per trinn.

■ Rektor viser en tenkt timeplan. Grupper på tvers av klassene kan

settes sammen på en best mulig måte deler av dagen/uken. På denne

måten vil alle klassene ha nytte av lærerressursene på trinnet.

■ Mer informasjon kommer når lærerne har delt inn sine

kontaktlærergrupper.



■ Den nye modellen er positivt mottatt i lærergruppen. Ser en ny og

forbedret mulighet til å veilede og støtte hverandre.

■ Rektor anerkjenner at Fridalen ikke har fleksible arealer, men at

byrommet og andre egnede områder skal utnyttes i stor grad slik at

trinnet og grupper i trinnet kan tilpasse og understøtte

undervisningen og læringsmål.

○ Status lukking av avvik etter tilsyn miljørettet helsevern

■ Internkontrollrutiner som manglet ved tilsynet er sendt inn.

■ Avvikene inne arbeides med og nærmer seg ferdig. Lydisolasjon og

ventilasjon er utbedret. Det skal monteres vasker på alle klasserom

(oppstart i juli og ferdigstilles i august). Arbeidsrom til lærere klart

innen skolestart i høst.

■ Det er en ressurs hos byggeier som leder arbeidet med lukking av

avviket. Det skal blant annet søkes om godkjenning for et maks antall

elever, det foreligger ikke status på dette i møtet.

○ Status for arbeid på utearealet

■ Påbegynt halvdel skoleplass ferdigstilles innen 15.juni.

■ Bruken av Bøkeparken; Det er dialog rundt bruken av parken som

uteareal for skolen. Rektor forventer ikke en omregulering, men at

bruken må avtalefestes mellom bymiljøetaten (Anne Berit Storheim)

og etat for skole (Merete Bogen)

● Status forberedende arbeid LIM (Lekser, Mat, Idrett. Fritidstilbud etter

skoletid fra neste skoleår)

○ Det ble holdt et møte mellom idrettslagene og Thomas (koordinator

for Fridalen skole) den 25.05.

○ Oppstart 30.august for sjette trinn.

○ Mandager, tirsdager, onsdager fra 14.00-16.30

○ Avtaler med flere idrettslag; håndball, fotball, bordtennis, fekting,

basket, taekwondo

○ Hovedsakelig Nymarksbanen og Haukelandshallen som blir tatt i bruk.

○ Etter trening blir elevene fulgt tilbake til skolen for mat og lekser.

Dette er konkludert med å være en bedre løsning enn å spise og gjøre

lekser på idrettsarenaen.

○ Elevene må være med på hele opplegget, men kan velge for hvilke

dager.

○ Vil sende ut mer informasjon før sommerferien.

○ LIM ordner selv med logistikk for å innhente ressurser som skal hjelpe

til. Trenger foreldre fra sjette trinn til å assistere og følgegrupper vil bli

kompensert.

○ Skolen står pedagog til leksehjelp.



○ Ønsker å utvide tilbudet til flere trinn og med flere aktiviteter over

nyttår.

● Rektor oppfordrer alle til bruk av hjemmesiden.

● Nytt fra styret

○ Foreløpig regnskap v/kasserer Laura (endelig regnskap legges frem i årsmøte)

■ Fremviser regnskap (vedlagt referatet), som er gjennomgått av revisor.

■ Kommunale midler til ettermiddagsaktiviteter skal søkes på nå for

2021.

■ Bemerkes at to år på rad uten 17.mai inntektene.

■ Høyere kostnader i dette skoleåret grunnet flere gaver

(pengegaver/blomstergaver), støtte til reflekskonkurranser, kostnader

til teknisk møteutstyr og tilbakebetaling av utgifter knyttet til FAU sitt

internettdomene som ikke var betalt året før.

○ Informasjon om arbeid med oppdaterte vedtekter og FAU-/klassekontakt

håndboken. Deles i god tid før årsmøtet, med mål om vedtak i nevnte møte.

■ Det er etablert en arbeidsgruppe som ønsker å forbedre og forenkle

vedtektene. Det er en målsetning at vedtektene skal ligge tettere opp

til FUG sine foreslåtte vedtekter.

■ Dagens vedtekter er fylt med omfattende prosessbeskrivelser. Målet

er å flytte dette til en “FAU- håndbok” som skal gi veiledning til det til

enhver tid sittende FAU og fungere som et erfaringsarkiv. Dette er

særdeles hensiktsmessig med så stor utskiftning i FAU som vi ser neste

skoleår.  Styret går ut, samt alle gruppeledere.

○ Bestilling til gruppeledere, leder 17. mai komite, SFO kontakt frem mot

årsmøte 25.aug:

■ Utarbeide kortfattet årsrapport fra gruppene til årsmeldingen, frist 1.

august

■ Gi innspill til relevante kapitler om erfaringsdeling om gruppearbeid i

FAU Håndboken.

■ Oppfordring til alle om å samle inn tips til klasseaktiviteter og annen

nyttig informasjon som er til støtte og  bruk for klassekontakter (eget

del i håndboken).

● TV-aksjonen 2021

● TV-aksjonen i NRK av stabelen søndag 24. oktober.

● Det er Plan Norge som har TV-aksjonen i 2021.

○ Det er uvisst om innsamlingen planlegges digitalt.

● Det anbefales å etablere lokal aksjonsgruppe i mai/juni, som Fridalen FAU

normalt står for. Har vi noen som vil engasjere seg nå?

○ Ingen melder seg



● Status fra valgkomiteen v/Berit Brendehaug og Erlend Hanstveit

○ Ønsker valg av nye representanter i klassene så fort som mulig.

○ Disse skal meldes inn via faufridalenskole@gmail.com

○ Man må være FAU representant for en klasse for å ha styreverv i FAU.

● Nytt fra arbeidsgruppe Fysisk skolemiljø

○ Ingen representanter til stede. FAU leder oppsummerer fra gruppens forrige

referat; Det jobbes med søknad om støtte til innkjøp av flere sykler. Skolen

har i dag for få og for små sykler. Gruppen jobber fremdeles med

kryss/strekninger som oppleves trafikkfarlige.

● Nytt fra arbeidsgruppe Psykososialt skolemiljø v/gruppeleder Sigrid Sylte

○ Jobber med å oppsummere og avslutte påbegynte initiativ. Vil forsøke å

videreføre til neste års FAU. Det er bare en representant i gruppen som blir

sittende i FAU neste år.

● Nytt fra arbeidsgruppe Kurs og kultur v/gruppeleder Petter Goga

○ Jobber med søknad om midler. Vil videreføre kurs fra i vår og også få til et par

nye.

○ Gruppen har fått inn noen nye FAU ressurser (til neste år) som får med seg

erfaringer de siste månedene nå.

● Eventuelt

mailto:faufridalenskole@gmail.com

