
  
  

Referat FAU-møte Fridalen skule  
  

Dato: 26.01.22 kl. 19-21   
Foreldrerådets arbeidsutvalg   

  
Stad: Digitalt (teams)  

  
Tilstades: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 3d, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c/d, 6a, 6b, 6d, 7a, 7b, 7c 

  
  
Saksliste:  

1. Godkjenning av innkalling: godkjent 
  

2. Godkjenning av referat frå FAU-møte 01.12.21: godkjent 
  

3. Rektors hjørne.   
Orienteringssaker: 
  
Mange syke barn og voksne på Fridalen skole, slår sammen grupper, bruker vikarer, 
går opp foreløpig. 
 

○ Forskningsprosjekt med Raftostiftelsen. Skolen ble kontaktet av Raftostiftelsen 
før jul.  Bakgrunn: I 1942 ble en elev hentet fra Fridalen skole og sendt til 
Auschwitz. Fridalen skole, 6.trinn og Raftostiftelsen vil markere dette på Fridalen 
skole, sammen med Høyskolen på Vestlandet som ønsker å være med på dette 
prosjektet.  
○ Foreldreundersøkelsen: 477 utsendelser, 69 har svart. Svarprosent 14,5 %. Pga 
lav svarprosent usikkert om disse tallene kan brukes.  
○ Elevundersøkelsen: Elevene på 5,6,7 trinn har svart. Elevrådskontaktene og 
rektor skal gå gjennom svarene og tolke de sammen med andre voksne på Fridalen 
skole. Skal også vurderes av foreldre, helse, PPT.  
○ Natteravn: Fridalen skole og Slettebakken skole har gjort arbeidet som var 
forventet, men det har ikke vært mulig å få kontakt med SLT koordinatoren som 
skal koordinere prosjektet. 
○ Elevtallsprognosen for neste skoleår er 107 1.-klassinger. Plassmangel også neste 
år, men det er plass til elevene som skal begynne. Fridalen barnehage åpner ikke 
opp igjen i august. Arealet skal settes tilbake til skoleformål, usikkert når 
innearealet er klart. Skolen får trolig tilgang til utearealet ved skolestart i august.  



○ LIM (Lekser, idrett, mat). Foreløpig tilbud til 6. klasse. Meningen var å utvide til 
ett klassetrinn til etter jul. Av ulike årsaker har det vært vanskelig å få til. Deriblant 
mangel på idrettshall, og dernest økonomi grunnet dyrt matvalg. 
 
○ Foreldremøte nr to om klassemiljø, i løpet av vårhalvåret.  
Ønske fra rektor: Tema om digital kompetanse og digital mobbing, eller foredrag 
om uro. 
Forslag til aktører som kan bidra:  
¤Barnevakten,  

                  ¤Politiets forebyggende arbeid,  
                  ¤Marte Valle (sykepleier i psykiatri, musiker) foredrag som heter ro/uro.  
                   Snakker om foreldrerollene og om det å være barn og vokse opp i 2021.  

 
                  Felles samling først, og samling i klassene etterpå med kontaktlærer.  

Møtet i klasserommet: Friedrike informerer ang det å ta opp tema som er relevant 
for klassemiljøet. Psykososial gruppe har laget rammer for dette klassemøtet. 
Foreslår at fellesforelesning ikke bør vare lenger enn 30 min, og deretter 1 time til 
møtet i klasserommet.  
Psykososial gruppe kontakter rektor for å diskutere hvem som skal velges til å 
holde foredrag og gjennomføring av det praktiske. Forslag om å ha fellessamlingen 
i lokaler til Langhaugen, her er det plass til alle. 
FAU diskuterer i etterkant ang det økonomiske. 
Forslag: Digital overføring til hvert klasserom kontra å samle alle foreldre i en stor 
sal eller ha mange forelesninger. Det blir også et økonomisk spørsmål. 

 
 
4. «Inn i aktivitet» v/Ingfrid Tørresdal  
 
 Besøk av Ingfrid Tørresdal frå Frelsesarmeen, som vil informere om prosjektet «Inn i 
aktivitet».  

             
            Tema: Integrering, gi alle barn mulighet til å bidra på fritidsaktiviteter. 

 
Kontaktinfo: til Ingfrid Tørresdal: mob 48502357, ingfrid.torresdalrelsesarmeen.no. Se 
også nettsiden allemed.no. 
 
Informasjon og diskusjon rundt kva FAU kan bidra med.  
Arbeider med å få alle barn inn i et sosialt miljø gjennom å være med i aktiviteter. 
Inn i aktivitet ser helhetlig på familier. Ønsker å levere ut brosjyrer om informasjon 
om arbeidet de driver. Kan bistå familier om det er utfordringer f-eks. økonomisk, 
språklig, praktisk. De fra stiftelsen trenger hjelp for å komme i kontakt med familier 
som kan ha nytte av dette tilbudet.  
Relativt nytt i Bergen, kan lese erfaring fra andre kommuner. Håper FAU er interessert 
i et samarbeid.  

 



Tørresdal ønsker samtale med gruppen for hvordan best møte foreldregruppen på 
Fridalen skole. Tilbakemelding fra FAU om at dette er noe vi tror er interessant og 
behov for ved Fridalen skole. Tørresdal vil ta kontakt med rektor og Fridalen skole og 
evt få tillatelse til å levere ut brosjyrer på skolen. 
Spm ang hvem som finansierer og hvem som står bak dette arbeidet: Statlige 
overføringer fra BUFdir til frivillige organisasjoner for at barn skal komme i 
aktiviteter. Frelsesarmeen har fått midler men tilbudet er religiøst nøytralt. Midler 
kommer med føringer. De arrangerer ikke aktiviteter.  
Prosjekt «inn i aktivitet». Nasjonal dugnad mot barnefattigdom. Verktøy er fra: 
allemed.  
Hvordan jobber man praktisk: hjelper med midler, dialog med trenere, foreldre, barn.  
  

5. Orientering frå arbeidsgruppe Kurs og kultur v/Vegard Markhus  
Orientering om status for planlegging av vårens kurs.  
Blir sendt ut info i begynnelsen av neste uke. Påmeldingsfrist 10. februar. Oppstart av 
kurs første uke etter vinterferien.  
Prøver denne våren å senke de økonomiske tersklene litt. 
Noe likt som i høst, men noe forandring, Svømmekursene går ut – fikk dessverre ikke 
plass i svømmehallene lenger. Breakdance blir ikke i vår, gymsalen er opptatt med 
andre aktiviteter. Nytt i vår- tegneseriekurs. 
Har spurt forskjellige kursholdere, men mange var opptatt, noen kunne evt til høsten 
men ikke i vår.  
Åpen for ideer om nye kurs. 
  

6. Orientering frå arbeidsgruppe Psykososialt skulemiljø v/Gjertrud Coutinho 
Psykososial gruppe samarbeider med skolen om planlegging av foreldremøte nr to.  
Foreldreundersøkelsen: resultatene har kommet fra rektor, lav svarprosent, trolig ikke 
representativt for skolen med så lav svarprosent.  
Gatefest i Bøkeparken, Lisa skal 4. februar i møte ang gatefest. 

  
7. Orientering frå arbeidsgruppe Fysisk skulemiljø v/Rikhard Bjørsvik 

Ina Nepstad var ikke tilstede, så Rikhard Bjørsvik orienterte. 
Orientering om oppstart av arbeid med reguleringsplan for utvidelse av Langhaugen 
vidaregåande skule:  
Langhaugen ønsker å utvide, bygge ut der det er grusbane nå. Deler av den nye 
gymsalen kan Fridalen skole bruke. FAU og skolen ønsker å sende et samlet innspill. 
Frist til fredag 28.01 om å komme med innspill. 
Utenom byggeperioden er området som påvirkes utenfor Fridalen skole. 
2B innspill: hvordan det vil bli med tungtrafikken i byggeperioden for Fridalen skole? 
Rektor: en fra Norconsult skal se på hjertesoneproblematikken. Gymbygget på 
Langhaugen, idrettshallen, som blir veldig stort, kan deles i 3. Ene delen får en lydtett 
vegg til de andre delene og egne garderober, denne delen får Fridalen skole bruke.  
 

8. Orientering frå SFO-kontakt v/Marianne Holvik 
Har vært litt kommunikasjon ang smøremåltidet. Lars informerte pr e-post om hvorfor 
det nå ikke er smøremåltid på sfo. Uvisst når dette starter opp igjen.  



  
9. Orientering frå 17. mai-komiteen v/Arne Hydle   

Status på planlegging av årets 17. mai-feiring. Hatt møte i dag. Snakket om 
ansvarsfordeling. Fått masse info fra tidligere 17.-maifeiringer. Prøver å planlegge for 
fysisk feiring, men vil også ha en plan B i tilfelle det ikke lar seg gjennomføre. 
Kommer til å møtes igjen snart med alle 8 representantene og vararepresentantene. 
Ønsker å knytte til seg foreldrekontaktene.  
  

10. Eventuelt  
Orienteringssaker:  

 
 ¤ Revidert forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune skoleåret 2022/2023 er 
ute på høyring. Skole/FAU har bestemt seg for å gå for forslagene og ikke sende 
innspill. Berører Fridalen lite. Om noen ønsker se gjennom saken, kan Velaug 
kontaktes. 
 
¤ Digitale/fysiske møter: Så lenge det er nødvendig har vi digitale møter, men styret 
ønsker å komme tilbake til fysiske møter så snart dette er mulig. Styret tar, ved behov, 
en runde på dette før neste møte og gir beskjed senest 3 dager før møtet. 
                    
¤ Spm om årets 7. klasse: 
Kan bli sponset av FAU med kr 100 pr elev, for å ha en avslutning, siden de ikke har 
fått inntekter for fjorårets 17.mai. Styreleder er positiv til å sponse dette. Leder 
kontakter Anette om hvordan dette ble gjort i fjor. 

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


