Saksliste til FAU-møte Fridalen skole
Den 10.2 kl. 19-21
Foreldrerådets arbeidsutvalg
Sted: Digitalt møte Teams

I forrige ordinære FAU møte (27.1) ble det besluttet å innkalle til ekstraordinært
møte 10.2.
Bakgrunn: I forkant av forrige møte ble ulike saker om Fridalen skole tema i et
politisk temamøte i bystyreutvalg for barnehage, idrett og skole. Deretter har
skolen vært i medias søkelys. Møtet 27.1 ble derfor i stor grad viet til denne
hovedsaken, med informasjon, diskusjon og avklaringer rundt FAU sitt videre
arbeid. Det ble derfor ikke tid til behandling av opprinnelig saksliste.
Formålet med ekstraordinært møte er oppdatering på forrige hovedsak, hva har
skjedd siden sist, samt fullføre opprinnelig saksliste for 27.1

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av referat forrige møte
3. Orientering om saker fra skolen (15 min)
4. Orientering om videre arbeid LIM (10 min)
Det er bevilget midler til oppstart for LIM ved Fridalen skole. Informasjon om videre
forarbeid.
5. Oppdatering på forrige møtes hovedsak (30 min)
Informasjon og dialog rundt pågående oppmerksomhet knyttet til mediesaker om
Fridalen skole. Hva har skjedd siden sist.
6. Orientering om rapport etter tilsyn miljørettet helsevern (15 min)
Tilsyn gjennomført 20.1, rapport med forhåndsvarsel om tiltak mottatt 29.1. Hva vet
vi per 10.2 om tiltak fra kommune og hva gjør FAU så langt. FAU sitt arbeid inn mot
utleieavtalen til Fridalen barnehage inngår i orienteringssaken.
7. Orientering fra arbeidsgruppe Fysisk skolemiljø (10 min)
Status i arbeid rundt prosjekt fornyelse av skoleplass og status for grusbane

8. Orientering fra arbeidsgruppe Psykososialt skolemiljø (10 min)
Presentasjon av funn i foreldreundersøkelsen
9. Orientering fra arbeidsgruppe Kurs og kultur (10 min)
Innmeldt sak: Behov for flere FAU ressurser i gruppen umiddelbart, også for å sikre
kontinuitet til neste skoleår når 3 sentrale ressurser går ut av FAU.
Status vårens kurs.
10. Orientering fra SFO-kontakt (5 min)
11. Orientering fra 17. mai komiteen (5 min)
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