
  

  

Referat FAU-møte Fridalen skule  

  
Dato: 26.10.2022 kl. 19-21   

Foreldrerådets arbeidsutvalg   
  

Stad: Filmsalen skulen (fysisk møte)  
  

Tilstades: 1A, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D, 6B, 
6C/D, 7A, 7B, 7C, 7D 
 
Referent: Kristel Karlsen 
  
  
Saksliste:  

1. Godkjenning av innkalling. Ingen innvendinger.  
  

2. Godkjenning av referat frå FAU-møte 28. september 2022. Ingen innvendinger.  
  

3. Rektors hjørne - orienteringssaker  
 

●  Orientering om andel ufaglærte lærarar ved Fridalen skule  
Ingen ufaglærte lærere på Fridalen skole i faste stillinger, det samme gjelder faste 
vikarer. Ringevikarer kan være innslag av dette.   

  
● Natteravn, gjennomført nytt stiftelsesmøte. Fått avslag på søknad til 
Brønnøysundregisteret pga manglende informasjon. Ny søknad sendt. Vedtekter 
blir utarbeid for Årstad natteravn. Håper å være klare fra 1. april 2023. 

  
● LIM: Lekser, idrett, mat. Vært litt frafall utover høsten, spesielt fra 7. trinn. 6. 
trinn: 10-15 elever. 5. trinn: ca. 20 elever. Lekser, mat og deretter idrett i 
Haukelandshallen. Vært basketball og badminton. Fremsnakk LIM.   

  
● Fløibanevogn. Rødt har tatt kontakt og ønsker å bidra til å få realisert 
Fløibanevognen til bruk for bydelen, plassert på Fridalen. Tas opp på neste 
bystyremøte.   

  
● Byggesak. Ingenting nytt. Søknader som det har vært behov for er sendt.   

  
Elevmiljø. Mediesak i BT i går. Innspill om at utfordringene er mer et bydelsproblem, 
og ikke et rent skoleproblem. Levekårsutfordringer i bydelen. Veldig positivt at skolen 
har tatt grep og setter i gang tiltak. Rektor orienterer om at det er avholdt møte med 



SLT-koordinator, politi, områdeleder, helse, Røde kors. Orientert om miljøet rundt 
Sletten senter, Fysak. Røde kors kan bidra med kompetanse på «gatemekling», gjøre 
hverandre gode.  
  
27.10. er det møte med mange instanser, blant annet frivillige organisasjoner, 
utekontakten, helse, kirke, korps, idrettslag m.fl. på Fridalen skole for å orientere om 
utfordringer, samt drøfte tiltak.  

 
“Nettvett” undervisning med 5., 6. og 7. trinn i regi av Politi forebyggende avdeling 
skal gjennomføres.  
 
Skolen kan bidra med tilpasset opplæring, fysisk aktiv læring, anvende 
fargespillmetodikk. Fridalen er en Smartoppvekstskole.  
 
Innspill om at det kan søkes integreringsmidler fra Bufdir for 3-årige prosjekter. 
Eksempelvis kan det søkes om lønnsmidler for å ansatte noen som kan jobbe med 
integrering.  
 
Noen foreldre forteller om utrygghet i området utenfor Fysak, andre har bedre 
erfaringer. Viktig at det er tilstedeværelse av voksne også i uteområder. Natteravner 
kan patruljere i populære områder for barn/ungdom å være.   

  
Eventuelt sak til rektor: Det er meldt inn ønske om en oversikt over arbeid/tidslinje 
for sammenslåing av neste års 5. trinn. Ønske om at klassekontakter og FAU-
kontakter involveres i dette arbeidet. Rektor skal komme tilbake til dette. 

  
  

4. Oppsummering av TV-aksjonen v/ Elin Sørhus  
51 bøssebærere, en rute som ikke ble gjennomført. Fin og stort sett problemfri 
gjennomføring.   
   

5. Orientering frå arbeidsgruppe Kurs og kultur v/Vegard Markhus  
FAU-kursene er i gang, 120 søknader. Nesten alle fikk plass på kurs, med noen få 
unntak. Sang, klangpang og tweenmachine, tegneseriekurs, sjakkgruppe, design og 
redesign. Hvis noen har innspill til kurs eller tips om noen som kan holde fremtidige 
kurs er dette velkomment.  
  

6. Orientering frå arbeidsgruppe Skulemiljø   
Status planlegging av markering i november. Dato er satt til 24. november. Det er en 
arbeidsgruppe på skolen som skolemiljøgruppen forsøker å samarbeide med for å 
samordne og avklare hva FAU kan bidra med. Forslag om at hver klasse kan bidra 
med to-tre retter til markeringen, internasjonale retter.   
  
Foreldremøte nummer to. Innspill til hva som kan være tema for fellesdel ønskes. 
Ønskelig med gjennomføring januar-februar.   

  



Hvordan videreføre informasjon fra FAU til klassene. Referat foreligger, men leses 
gjerne ikke av så mange? Språkutfordringer.   

  
Foreldreundersøkelse. Drøfting av tiltak for å få opp svarprosenten, som var lav i fjor.  
 
Hvordan er arbeidsmiljø blant ansatte nå jfr. tidligere utfordringer? FAU-ledelsen 
melder dette videre til skole.  
  

7. Orientering frå arbeidsgruppe Bygg og uteareal    
Fokus på å få inn ressurser til “Fridalens nye klær”. Ikke avholdt møte siden sist. 
Ønskelig med en eller flere fra denne gruppen som er fra FAU som kan bidra inn i 
planleggingen av dette. Dette skoleåret er det fokus på planlegging, klargjøring frem 
til åpning til neste år. Ønskelig at gruppen avholder et snarlig møte for å avklare 
dette, og at interesserte melder seg.  
  
Bybanesporet rundt Brann stadion bybanestoppet. Mørkt, lite gatebelysning.  Kan 
FAU gjøre noe med dette? Oppfordrer alle til å registrere hos BKK, kommunen, 
Fiksgatami.no. Hvis flere melder inn problem på disse sidene kan det øke 
sjansene. Gruppen følger opp saken. 

 

9. Orientering frå SFO-kontakt v/Marianne Holvik  
Møte med rektor og ny SFO-leiar er avholdt 14. sept. Gitt informasjon om at det har 
vært utfordrende med informasjon fra SFO tidligere. Dette er bedre nå. Tatt opp at 
det er en del frafall på 4.trinn, hvordan gjøre SFO attraktivt for denne gruppen. Gode 
tilbakemeldinger fra høstferie på SFO. Det vil videre bli avholdt to møter i året 
mellom SFO-kontakt og SFO-leder. Invitere SFO-leder til et FAU-møte for å bli kjent og 
at leder kan redegjøre for arbeid med psykososialt miljø, mobbing etc.   
 

  
10. Eventuelt  

● Til orientering: rekneskap for 2021/22 er godkjent av revisor (Morten 
Neteland).  

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


