Innkalling til FAU-møte Fridalen skole
Den 27.1.21 kl. 19-21
Foreldrerådets arbeidsutvalg
Sted: Digital deltakelse Google Meets

Sakslisten er oppdatert og delt med FAU 26.1, ref notat under fra 24.1.
Notat til midlertidig saksliste utsendt 24.1: Saksliste er sendt ut senere enn normalt
grunnet pågående politisk behandling av saker tilknyttet Fridalen skole og en
løpende vurdering av hvor mye plass dette skal vies i møtet 27.1.
FAU-styret har vurdert per 23.1 at det er viktig å bruke nok tid til saken, og setter
dette som hovedsak for å sikre forankret fokus videre. Opprinnelige saker står
fortsatt på sakslisten. Tidsramme for hovedsak er fortsatt ikke avklart. Områdeleder
og representanter fra skole er invitert til FAU-møtet men vi har ikke fått endelige
svar fra ressursene. FAU-styret ber om forståelse for at sakslisten denne gang ikke
vil bli endelig før det er klart om hvem som deltar fra etat og skole og eventuelle
andre ressurser knyttet til hovedsak.
Orienteringssaker som evt ikke kommer med i møtet vil bli skriftlig orientert til FAU
sammen med referatet og satt opp som saker i neste møte. Innspill til referat og
disse sakene tas opp i neste møte eller behandles i aktuell gruppe i forkant.
Vi vurderer i FAU-møtet om det bør settes opp et ekstra møte før neste ordinære
FAU-møte (planlagt 24.02).
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av referat forrige møte
3. Hovedsak: Informasjon og dialog rundt pågående oppmerksomhet rundt av saker
knyttet til Fridalen skole
Del 1 Informasjon ved FAU leder (20 min)
● Gjennomgang av bakgrunn og saker knyttet til nåværende oppmerksomhet
rundt Fridalen skole
● Tiltak som er satt i verk
● Hva gjør FAU

Del 2 Informasjon fra aktører utenfor FAU
Dialog med skoleledelse (15 min)
Ressurser: områdeleder Margareth Stenberg, rektor Rune Monsen, tillitsvalgt
Øystein Nordvik, avdelingsleder Canet Demir
Innspill og dialog med foreldregruppen i varslingssak (15 min)
Ressurser: representanter fra gruppen

Del 3 ( 30 min)
Avklare videre oppfølging fra FAU

Planlagte saker som tas hvis tid, eller orienteres skriftlig til FAU etter møtet, ref.
innledning:
4. Orientering om FAU sin økonomisk status
Kort gjennomgang av status i FAU sin økonomi ved utgangen av 2020
Beslutning om garanti for dekning av kostnader for kurs hvis ikke støtte fra
kommune tildeles.
5. Innspill til skolens forslag til skolerute 2021/2022
Skolen foreslår flytting av 2 dager skolefri (planleggingsdager). Se vedlegg. Innspill til
foreslåtte endringer imøteses tilsendt i forkant av møtet hvis mulig
6. Orientering om videre arbeid LIM
Det er bevilget midler til oppstart for LIM ved Fridalen skole. Informasjon om videre
forarbeid.
7. Orientering om tilsyn miljørettet helsevern, FAU sine innspill
Gjennomført 20.1.21 med FAU representert.
8. Orientering fra arbeidsgruppe Kurs og kultur
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.
9. Orientering fra arbeidsgruppe Psykososialt skolemiljø
○ Orientering om resultat fra foreldreundersøkelsen
○ Orientering om sak om forslag til etablering av foreldredrevet foreldremøte
10. Orientering fra arbeidsgruppe Fysisk skolemiljø
Status i arbeid rundt prosjekt skoleplass, trafikk og skolebygg
11. Orientering fra SFO-kontakt

12. Orientering fra 17. mai komiteen
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