Utkast årsmelding FAU Fridalen skole
skoleåret 2020/2021
FAU ved Fridalen skole møtes den siste onsdagen gjennom skoleåret. FAU består av representanter fra
alle klassene på skolen og tar opp saker aktuelle for skolen og barna våre. Rektor er med på starten av
alle FAU møter og svarer på forberedte saker og informerer om nytt fra skolen. FAU leder og nestleder
deltar på Skolemiljøutvalg (SMU) og Samarbeidsutvalg (SU). FAU-møtene har for det meste blitt
avholdt digitalt grunnet smittevernhensyn.
Viktige og større saker FAU har engasjert seg i aktuelt skoleår:
●

●

●
●
●

●

●
●

Oppfølging etter Fylkesmannens tilsyn høsten 2019 om aktivitetsplikten, om
skolens/kommunens behandlingen av dette, og videre plan for oppfylling av pliktene,
forebygging og håndtering av mobbesaker. Oppfølging av foresattes bekymringer for tilstand
for skolemiljøet for elever og arbeidsmiljøet for ansatte. Avvikene ble lukket høsten 2020. FAU
har fulgt opp sakene med tidligere og ny skoleledelse, etat for skole, og hatt dialog med
foreldre, media og politikere.
Deltakelse i og oppfølging av resultater etter tilsyn miljørettet helsevern (manglende
godkjenning, plassmangel, uklarheter rundt hvilket elevtall skolen er godkjent for). Avvik
planlagt lukket til skolestart 2021.
Etablere SFO kontakt i FAU som har og sikrer fokus på SFO i FAU saker, og har tett kontakt
med SFO leder og rektor
Innspill til pågående utbedring av uteområdene (skolegård og grusbane)
Lage innspill til høringsutkast til ny skolebruksplan. FAU har et sterkt engasjement i å sikre at
skolen får tilbakeført barnehagearealet for å forbedre forholdene ute og inne til barna og
ansatte. Dette arbeidet er gjort og levert sammen med Samarbeidsutvalget.
Oppfølging med kommune, skoleledelse og Trane IL for å sikre etablering av LIM ved Fridalen
fra neste skoleår (Lekser, mat og Idrett). Dette er nå vedtatt og skal ha oppstart ved skolen
høsten 2021.
Organisering av endringer i planlagte FAU kurs grunnet koronatiltak.
Etablering av FAU håndbok og revisjon av vedtekter

FAU ved Fridalen skole er inndelt i ulike arbeidsgrupper. Videre følger årsrapport fra hver av
gruppenes arbeid.

Kulturgruppen
Arbeidsgruppen har vært ledet av Petter Goga og har hatt 4 aktive FAU ressurser i gruppen. har
arrangert ulike kurs for elevene i SFO-tid og på ettermiddagstid. Det har vært en rik kursrekke med
blant annet sjakkurs, gitarkurs, KlangPang, yoga, breakdance, animasjonskurs, og tegne- og malekurs.
Kursene har lav foreldrebetaling og det blir søkt om støtte fra kommunen for å finansiere resten. Det
er gode rutinene mellom SFO og kursholderne om at 1. og 2. trinn blir hentet på basene eller ved
trappen. Kursholdere blir minnet opp branninstrukser og delplikter. Det var i år ingen nye
kursholdere, det var derfor ikke nødvendig å be om politiattester. Vi fikk tildelt alle midlene vi søkte
kommunen om, regnskapet gikk i balanse.
Høsten 2020 gikk stort sett med til å få fullført alle kursene som ikke ble holdt på grunn av
koronapandemien våren 2020. Vi klarte å fullføre følgende kurs:
Tegnekurs
Leirekurs (2 stk)
Yogakurs (2 stk)
KlangPang (2.-5. trinn)
Sjakk nybegynner og viderekomne.
Dessverre kunne ikke Animasjon eller Breakdance fullføre sine kurs. De som gikk på kurs som ble
avlyst fikk tilbud om tilbakebetaling av avgift, men samtidig en oppfordring om å støtte kursholderne i
en vanskelig tid. FAU hadde allerede betalt alle kursholderne, og ville i tilfelle tape mye penger. Det
var ikke mange som krevde avgiften tilbake.
Ved siden av de kursene som skulle fullføres, fikk vi arrangert nytt gitarkurs for nybegynnere og
viderekomne gjennom Feedback Studios, og vi fikk satt opp svømmekurs for 1.-3. trinn (3x30min).
Feedback fikk fullført alle sine kurs, men svømmingen ble utsatt etter kun 2 ganger på grunn av
asbestfunn i Landåshallen. Vi ble enige med BSC om at de resterende 8 gangene skulle holdes etter at
hallen åpnet opp igjen til våren.
Våren 2021 valgte vi å satse på satse på kurs som tok mange deltakere og ikke ble for dyre. Dette
grunnet at potten for nærmiljømidler var redusert fra 2020 til 2021 på bybudsjettet.
Vi valgte derfor å droppe kursene i leire, tegning og gitar. Animasjon hadde allerede opplyst om at det
ikke var mulig å holde kurs lengre, og Breakdance kunne heller ikke holde kurs våren 2021.
Vi endte dermed opp med følgende kurs:
Yoga for 1.-2. trinn
Yoga for 3.-4. trinn
KlangPang 2.-4. trinn
Tween Machine 5.-7. trinn (nytt kurs for de eldre barna fra duoen i KlangPang)
Sjakk nybegynner
Sjakk Viderekomne
Det var vellykket å få få inn et kurs for de eldre barna Tween machine. Kurset kunne ta 15 deltakere
og vi burde ha 10 deltakere for å dekke utgiftene på en god nok måte. Vi klarte å få 11 deltakere på
Tween machine. På KlangPang ble det loddtrekning blant 22 påmeldte til 15 plasser.

Sjakk nådde kravet til antall deltakere og begge kursene ble gjennomført. Det kan nevnes at det ble
gjort en endring på lengden til kursene i sjakk, der nybegynner ble satt til 40 minutter og
viderekomne til 1 time og 15 minutter. Dette fordi det ofte er yngre barn på nybegynner og kanskje
konsentrasjonen ikke holder like lenge, og i tillegg får da de viderekomne mer tid til å spille sine
partier.
Yoga er populært for 1. og 2. trinn og her måtte vi har loddtrekning blant 17 påmeldte til 8 plasser,
mens på yoga for 3.-4. trinn fikk 8 av 8 plass.
Svømmekursene fra høsten 2020 ble gjennomført så snart Landåshallen var godkjent for bruk igjen.
Nok en gang ble det enkelte utsettelser på kursene på grunn av rødt nivå på skolen, men alle kursene
ble i all hovedsak fullførte. Vi kan derfor begynne med blank ark til høsten 2021.
Planen for høsten 2021 å videreføre KlangPang, Tween Machine, Yoga (2 kurs) og sjakk (2 kurs). Vi
jobber med å få til Kanonball kurs, kanskje på ettermiddag/kveld. Vi har kontaktet en ny aktør for
breakdance, men venter på svar, og det er kommet opp forslag om dramakurs. I tillegg vil vi ha en ny
runde med svømmekurs for 1.-3. trinn.

Psykososialt skolemiljø
Gruppens arbeidsområder er å jobbe med tiltak som fremmer det psykososiale miljøet
ved skolen.
Vi har vært 5-8 aktive medlemmer i gruppen, varatillitsvalgte har deltatt i arbeidet vårt ved behov.
Gruppen ble ledet av Kjersti Jåstad til februar 2021, etter det tok Sigrid Sylte over som leder i
gruppen. I snitt har vi hatt ett møte i måneden.
Skoleåret 2020/21 har vært preget av mange medieoppslag om skolen som har ført til mye uro blant
foreldrene. Dette har også preget arbeidet i psykososial gruppe i år.
I løpet av skoleåret har vi arbeidet med følgende saker:
●

Temakveld skolemiljø.
Gruppen arrangerer temakvelder for foreldre ved Fridalen skole. I høst arrangerte vi en digital
temakveld om mobbing. Vi hadde et direktesendt foredrag der mobbeombudet i Vestland
holdt foredrag. Det var en spørsmålsrunde fra foreldrene i etterkant, spørsmålene ble sendt
inn til arrangementskommiteen på forhånd. Gruppen ønsket å ha et fysisk møte, men på
grunn av koronarestriksjoner var ikke dette mulig. Møtet har ligget åpent for foreldrene ved
Fridalen skole fra september til juni. Foredraget ble sett 350 ganger. Det viser at dette var et
aktuelt tema på Fridalen skole. Den digitale formen rakk mange flere foreldre enn tidligere
temakvelder som har blitt holdt på Fridalen. Samtidig ser vi at å holde et digitalt møte kan
utestenge noen foreldre fra deltakelse. Foreldre som ikke er digitale og foreldre som er
avhengig av tolk kan for eksempel ikke delta på et slikt arrangement.

●

Foreldreundersøkelse.
På grunn av situasjonen på Fridalen skole ønsket FAU å ha en foreldreundersøkelse med fokus
på skolemiljø. Psykososial gruppe fikk ansvar for å velge ut fokusområder for spørsmålene.
Rambøll sin avtale med Bergen kommune gikk ut og vi brukte Udir sin undersøkelse. Siden

dette er første året med denne undersøkelsen kan en ikke se trender enda. Dette skal
gruppen følge opp til neste år. Gruppen analyserte også resultatene i etterkant.
Foreldreundersøkelsen konkluderte vi med at det særlig foreldres opplevelse av hvordan
skolen følger opp mobbing og vold og måten dette blir gjort på som skiller seg ut som de
mest alvorlige funnene, og som må være høyt prioritert å følge opp fremover. Det er også lav
skår på aktivitetstilbudet i SFO.
●

Forberedelser til deltakelse på tilsyn Miljørettet helsevern
Psykososial gruppe var med å forberede Fau til Miljørettet helsetilsyn som var i januar. Dette
var et samarbeid med arbeidsgruppe for fysisk skolemiljø.

●

Innføring av ekstra foreldremøte med fokus på skole-/klassemiljø.
Vi har jobbet med å innføre et andre foreldremøte i året der vi ønsker å fokusere på
klassemiljø. Fridalen skole har tidligere hatt et foreldremøte i året. For å jobbe med dette har
vi vært i kontakt med Mobbeombudet i Vestland og team Skyfritt. Etter rektorskifte i mars
2021 ble det vedtatt at en innfører to foreldremøter i året. Fra skoleåret 2021/2022 er dette
lagt inn i arbeidsavtalen til lærerne. Flere klasser har allerede hatt to foreldremøter dette
skoleåret. Vi har fått innspill til ressurser som kan brukes til et foreldremøte med vekt på
skolemiljø og samler dette i et infoskriv.

●

Oppfølging skolemiljøtilstand med helsesøster.
Gruppa ønsker å følge opp skrivet som helsesøster la frem på det politiske seminaret i januar.
Vi hadde et møte med helsesøstrene der de forklarte nærmere hva deres bekymringer gikk ut
på.

●

Deltakelse i kvalitetsoppfølgingsmøte 2021
Gruppe stilte på vegne av Fau på skolens Kvalitetsoppfølgingsmøte i mars 2021. Der
presenterte vi resultatene fra foreldreundersøkelsen.

●

Minoritetsdeltakelse i FAU
I psykososial gruppe har vi hatt fokus på at det er lite involvering av minoritetsspråklige
foreldre i FAU, arbeidsgrupper og blant foreldrekontakter. Gruppen har diskutert ulike tiltak
for å bedre dette.

●

Forberedende arbeid samlende tiltak for skole.
samlende psykososiale tiltak for elever, foreldre og lærere er et av mandatene for psykososial
gruppe. På grunn av korona var det ikke mulig å ha fysiske arrangement på skolen dette året.

Anbefalinger fra arbeidsgruppen til neste FAU-år (2021/22):
Forslag: Endre gruppenavn til «skolemiljø». Det som er fysisk skolemiljø i dag burde skifte navn til
«bygg og uteareal».
Les vedtektene for gruppens mandat. Formuler mandat for gruppen (for å fokusere arbeidsinnsatsen)
Tema vi anbefaler å jobbe videre med:
Foreldremøte om klassemiljø – rutiner og anbefalinger for agenda for alle trinn. Se håndboken!
Analyse og oppfølging foreldreundersøkelse og elevundersøkelse om skolemiljø (går hvert år)
Involvering av minoritetsspråklige foreldre i FAU, arbeidsgrupper og blant foreldrekontakter: Utvikle
tiltak for å få til mer involvering.
Temakvelder, samlende sosiale arrangementer etc etter kapasitet.

Fysisk skolemiljø
Oppdateres snarlig.

17.-maigruppen
Denne består av FAU-medlemmer knyttet til 6. trinn samt foreldre på 6. trinn. Komiteen ble i år ledet
av Morten Neteland. Årets 17. mai arrangement ble løpende planlagt og justert frem til beslutning
om å avlyse det tradisjonelle opplegget på skolen av smittevernshensyn. Arrangementet er normalt
hovedinntektskilden til FAU Arrangerende trinn får normalt utbetalt 100 kr per elev når de kommer i
7. klasse. FAU har etter vedtak likevel valgt å betale ut dette til de aktuelle klassene.

TV-aksjonen
Grunnet smittesituasjon ble det ikke avholdt normal TV aksjon, som FUA Fridalen skole normalt har
ansvar for å arrangere i vår krets. Det ble gjennomført alternativ digital innsamling til inntekt for
organisasjonen WWF. FAU oppfordret alle foresatte ble oppfordret til å etablere en digital bøsse.
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