
Protokoll fra årsmøtet for FAU ved Fridalen skole 
 

Den 29.08.18 kl. 19-21 ble det holdt årsmøte for 
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Fridalen skole 

 
Sted: Fridalen skole, personalrommet i 2. etasje. 
Møteleder: Mette Engan 
Referent: Tormod Gjerde Opdal 
 
Oppmøte ihht til klasserepresentasjon:  

1.   klasse: 1a (vara), 1b, 1c (vara),1d, 1d (vara),  
2.   klasse: 2a, 2c,  
3.   klasse: 3b, 3b (vara), 3c,  
4.   klasse: 4a (vara), 4b, 4c(vara), 4c,   
5.   klasse: 5a, 5b, 
6.   klasse: 6a, 6c,  
7.   klasse: 7b,7c. 

 
Referat ihht saksliste: 

1.   Godkjenning av innkalling 
•   Kort presentasjonsrunde 
•   Innkalling godkjent, noen har ikke fått innkalling på mail og andre ikke 

ranselpost.  
 

2.   Godkjenning av referat fra møtet 30.05.18 
•   Ingen kommentarer til referatet 

 
3.   Nytt fra skole v/ rektor 

•   Følgende informasjon ble gitt ved rektor: 
•   Ny type organisering med oppstart kl. 0815 for noen elever, dette vil evalueres 

underveis. Mellomtrinnet har fått 60 min. timer. Fint om det kommer 
tilbakemelding underveis i skoleåret på dette. Dialog med barnehagen om 
lokalene der.  

•   Sikker skolevei er viktig for skolen. Utfordring i endene av Bøkeveien. 
•   Smøremåltid i SFO fungerer fint 
•   Prognoser på kommende kull til skolen er i fokus, dialog med Mette Bogen i 

Bergen kommune 
•   Idrettsrådet har ansvar for grusbanen 
•   Roar Vatne er ansvarlig for dialogen med kommunen ang. uteområdet (EBE).  
•   Etablering av skolehage, fått midler for å etablere dette. Ulike alternativer for 

plassering. 
•   Dusjvegger skal være i bestilling. 

 
4.   Velge 2 repr. som skal godkjenne protokoll (referat fra årsmøtet) 

•   Følgende to personer ble valgt til å signere protokollen: 



•   Fabian Gärtner 
•   Fikk ikke navn på han andre som skulle godkjenne protokollen 

 
5.   Behandle årsmeldingen (se vedlegg 1) 

•   Årsmelding ble gjennomgått av FAU-leder. Behov for litt mer utfyllende 
informasjon om fysisk skolemiljø gruppen. Årsmelding ble godkjent. 
 

6.   Behandle regnskap (se vedlegg 2) 
•   Regnskapet ble gjennomgått uten kommentarer. Regnskapet ble godkjent. 

 
7.   Behandle innkomne forslag 

•   Skolen ønsker tilbakemelding på den nye organiseringen ved 
oppstartstidspunkt, timelengde og friminutter.  
 

8.   Velge: Leder, nestleder, kasserer, sekretær, revisor og SU representant (oftest 
nestleder). 

•   Avtroppende leder informerte under denne saken litt om FAU sin arbeidsform 
og arbeidsoppgaver. 

•   Følgende FAU-styre ble valgt i møtet: 
•   Leder: Åshild Sefland, personnummer, adressse, etc. 
•   Nestleder: Marie Hagerup personnummer, adressse, etc. 
•   Kasserer: Kristine Fauske personnummer, adressse, etc. 
•   Sekretær: Ellen personnummer, adressse, etc. 
•   Revisor: Brynjar Jakobsen personnummer, adressse, etc. 
•   SU-representanter: Åshild Sefland og Marie Hagerup personnummer, 

adressse, etc. 
 

9.   Godkjenning av møtedatoer skoleåret 18/19: 26.09.18, 31.10.18, 28.11.18, 30.01.19, 
20.02.19, 27.03.19, 24.04.19, 05.06.19, 28.08.19. 

•   Noen av datoene var feil, datoene som står i dette referatet er korrekte. 
 

10.  Inndeling/konstituering av grupper (Fysisk skolemiljø, psykososialt skolemiljø, 
kultur, 17.mai) 

•   FAU medlemmene ble konstituert inn i de ulike gruppene. 17. mai gruppen 
avventer oppstart av sitt arbeid til senere på høsten.  

11.  Velge leder for TV aksjonen okt. 2018 

•   Tormod Opdal ble valgt som leder for TV-aksjonen. 

 

FAU, Fridalen skole, 29.08.2018 

 

 

Sign:        Dato: 

 



Sign:         Dato: 


