FAU-møte Fridalen skole
Dato: 29.09.21 kl. 19-21
Foreldrerådets arbeidsutvalg
Sted: Filmsalen skolen (fysisk møte)
Tilstede: 1C, 2A, 2C, 3A, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4D, 5A, 5B, 5C/D, 6A, 6B, 6C, 6D, 7A,
7B, 7C.
Rektor (første del av møtet)

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling.
Ingen innvendinger

2. Godkjenning av referat årsmøte og signering av møteprotokoll.
2 stk som skal signere dette. 1 er fysisk til stede på møtet og signerer nå, den andre
må signere digitalt.

3. Rektors hjørne
● Orientering om lukking av tilsyn miljøretta helsevern: Den fysiske biten av
avvikene er ferdig innen høstferien. Internkontroll skal godkjennes av
statsforvalter, deretter får FAU innsyn.
● Orientering om LIM (Lekser, idrett, mat): Først idrett, så tilbake til skolen for
mat og lekser. Foreløpig tilbud bare til 6. trinn, skal utvide tilbudet til 5. og 7.
trinn. Utfordring med å få nok barn til å melde seg på. Ikke fått frivillige til å
melde seg for å følge barn. Foreløpig er det ikke behov for støtte fra FAU.
● Orientering om skolen sine ordensregler: Nye ordensregler for hele
kommunen. Fridalen skole venter på godkjenning av interne regler for
Fridalen skole vedr paragraf 8. I følge nye regler er det foreldre selv som
bestemmer når barna kan bruke sykkel/løperhjul til/fra skolen. Skolen ønsker
at sykler skal leies/trilles på skolens område pga sikkerhet – disse reglene
ønskes inn i reglementet.

● Orientering om skolebruksplanen: Skolebruksplanen er godkjent i bystyret
forrige uke. Fridalen skole får tilbake den delen av skolen som nå er utleid til
barnehagen. Leieavtalen utgår 1.oktober 2022. Barnehagedelen må
renoveres og klargjøres til undervisningsformål.
● TV: Flere barn på Fridalen har deltatt i TV-programmet «Alle mot en», som vil
bli sendt på NRK om ikke så lang tid.
● Torsdag 21. oktober: Opplegg for foreldre og barn på skolen, med markering
av åpning av uteområdet. Skolen vil også markere FN-dagen 22. okt.
● Hjertesone: Viser hvor man kan kjøre og levere barn til skolen, trygghet for
skolebarna. Rektor skal sende påminnelse om hjertesonen på mail til
foreldre, både ang sykler og biler.
● Gjenglemt tøy: Elevrådet skal gå gjennom klær i gjenglemttøy- kasser, og
levere det med navn til de som eier det. Det som ikke blir funnet eier til/ ikke
er merket med navn, kan kjøpes 21. oktober og inntekter går til Nyenga.
● Mat på skolen: Mat til barna på SFO: skal det være skivemåltid eller yoghurt
med musli og frukt på ettermiddagen torsdager, for 3. og 4. trinn? Ble ikke
tatt noen avgjørelse. Når SFO gjør forandring på måltid, må dette
kommuniseres godt med foreldre, og foreldre må avgjøre om barna trenger
et ekstra måltid og ha det med seg. «Spisetid som del av undervisning», kan
meldes som sak til neste FAU-møte.
● Skolerute: SFO Fridalen skole ønsker planleggingsdag 12. august 2022, noe
som fraviker fra kommunens plan. SFO skal ha 5 planleggingsdager, og dette
blir da den 5. planleggingsdagen. Ingen innvendinger fra FAU til dette.
● Lærertetthet: Spm fra 3. trinnrepresentant ang lærertetthet på Fridalen
skole. Rektor informerer om lærertetthet for hvert trinn og at alle trinn på
Fridalen skole har lærertetthet innenfor normen eller høyere.
4. Gjennomgang av FAU-representanter.
Friederike noterer oppmøte fra klassene og oppdaterer listen så langt vi får
informasjon på møtet.
Mangler FAU representant for 1A og 1B. Velaug kontaktar skolen.
Medlemmer i arbeidsgrupper: Fordelt gruppetilhørighet på alle som er tilstede i dag.
Fysisk skolemiljø (ønsker representanter fra 1. og 2. klasse), har flere representanter
fra 2. klasse.
5. Orientering om TV-aksjon.
Tina fra 3A og Pernille 3B, orienterer:
Fysisk TV-aksjon i år. Tina er baseleder.
TEMA: barn – ikke brud. Innsamling for å motvirke bortgifting av jenter.

Dag og tid: Søndag 24.oktober kl.16-18.
Sted: Fridalen skole er base for området her. Kart og bøsser hentes og leveres på
Fridalen skole. Kaker og kaffe til bøssebærere på skolen.
Tidsbruk: Selve turen varer ca 1 time.
Skolen må ha minst 60 bøssebærer, må være over 18 år for å være bøssebærer.
Fridalen har 52 ruter.
4stk til fra FAU trengs på basen, for å stå for det praktiske: Gørild Berg, Børre
Myklebust, Kristina Alme, Ida Jansen melder seg.
Påmelding: Bøssebærere melder seg på via en link som rektor har sendt ut.
FAU representanter sender ut påminning til sine respektive klasser og evt sende ut
link igjen. Legges ut på FB-grupper eller andre kanaler snarest mulig og purres litt.
Forslag til hva som kan sendes ut på FB sendes til FAU representanter.
Dersom for få som melder seg må FAU ringe tidligere bøssebærere. Ved for mange
påmeldte stenges påmeldingen.
Rektor har meldt seg som tilsynsvakt.
6. Fysiske eller digitale FAU-møter?
Nå når avstandskravet og de fleste smittevernregler er opphørt, ønsker styret å gå
tilbake til fysiske FAU-møter og ikke åpne for digital deltagelse. Dette fordi det er
utfordrende å få til god dialog i hybride møter, og en ønsker at klassene heller
sender vara-representant, hvis representant ikke kan stille. Åpent for alle foreldre å
komme på FAU-møter.
Ved eventuelle innstramminger i smittevernregler, vil styret vurdere situasjonen
fortløpende og om FAU-møtene skal legges om digitalt igjen.
FAU stiller seg bak styrets innstilling om fysiske møter.

7. Orientering fra arbeidsgruppe Kurs og kultur v/Vegard Markhus
Kurs og kultur-gruppen har 3 medlemmer nå, trenger 1 medlem til i gruppen.
Arbeidet er kommet godt i gang. Tilbakemelding om at det er passelig med
informasjon til hjemmene om kursene. Vi har fått tilsagn fra Bergen kommune om
nærmiljømidler på 60.000 kr.
8. Orientering fra arbeidsgruppe Psykososialt skolemiljø v/Hanne Knustad
Handler om alt det som ikke er fysisk på skolen. Mobbing og trivsel jobbes mye med,
også integrering. Det oppfordres til å bruke FAU-håndboken; FAU-representanter for
hver klasse kan klippe ut delen om klassekontakter og sende videre til
klassekontakter.
Saker til å ta videre fra i fjor:
-Foreldre- og elevundersøkelser fra i fjor - Anbefales å se på hvordan dette utvikler
seg videre.
-Hvordan involvere foreldre med minoritetsbakgrunn i FAU? Fjorårets gruppe laget
en idèmyldring.
9. Orientering fra arbeidsgruppe Fysisk skolemiljø v/Pernille Moe.

Jobbet med i fjor: Trafikk, hjertesone, arbeid med å få Fridalen barnehage-arealet
tilbake, trafikkutfordring – farlige veikryss og overganger, skoleplass.
I år: trolig mye fokus på trafikk og ellers saker som dukker opp.
10. Orientering frå SFO-kontakt v/Marianne Holvik
Smøremåltid – gjennomgått tidligere av rektor.
Kvalitet i innhold i SFO-tid.
Informasjon fra SFO til foreldre. Nettsiden som er kommet på SFO er nå blitt mye
bedre. Forslag: SFO kan sende mail til foreldre når er nettsiden oppdatert, og
nettsiden må oppdateres raskt.
Mulig det trengs flere til denne gruppen, det vil bli løpende vurdert.
11. Orientering frå 17. mai-komiteen :
Utsettes til komiteen er i gang med sitt arbeid. Velaug finner kontaktperson fra
tidligere 17. mai-komiteer og formidler til gruppen.
12. Eventuelt:

Mvh
FAU-leiar for Fridalen skule
Velaug Myrseth Oltedal
E-post: velaug.myrseth@gmail.com
Mob: 41649997

