
 

 
Innkalling til FAU-møte Fridalen skule 

 
Dato: 30.03.2022 kl. 19-21  

Foreldrerådets arbeidsutvalg  
 

Stad: Filmsalen skulen (fysisk møte) 
 
 

 
Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling 
 

2. Godkjenning av referat frå FAU-møte 23. feb 2022 
 

3. Rektors hjørne - orienteringssaker 
● Foreldremøte nr 2 
● LIM 
● Skolebygg 
● 110 elever på 1. trinn neste skoleår 
● Fløibanevogn 

 
 

4. Orientering frå SU- og SMU-møte 24. mars, v/Friederike Hoffmann 
 

5. Orientering om forslag om skulehage v/ Marianne Holvik 
Det er lagt fram forslag om ein felles skulehage/parsell for elevar ved Fridalen skule, 
der ansvaret evt kan delast mellom skulen og FAU. Vi opnar for diskusjon og ide-
myldring. Denne saken er utsatt frå forrige FAU-møte. 
 

6. Status for FAU sin økonomi v/Børre Myklebust 
Det vil bli gitt ein overordna status på FAU sin økonomi, og våre hovudinntekter og -
utgifter i løpet av eit ordinært år. 
Diskusjonspunkt: Fråver av inntekter frå 17. mai-feiring i to år har tært på 
eigenkapitalen til FAU, og vi har lite å gå på. Skulle vi prioritert å søkje enda fleire 
midlar frå kommunen, frå legat, osv, slik at vi har litt meir handlingsrom? 
 

7. Nedsetting av valkomité 
For skuleåret 2022/23 treng vi å velge ny nestleiar og sekretær til styret. Jmfr 
vedtektene §14 må vi nedsette ein valkomité som består av avtroppande FAU-
representantar. Vi treng minst to representantar til denne, og valkomitéen skal finne 
fram til nye kandidatar til styreverv. 



 
8. Orientering frå arbeidsgruppe Kurs og kultur v/Vegard Markhus 

 
9. Orientering frå arbeidsgruppe Psykososialt skulemiljø v/Gjertrud Coutinho  

Oppdatering om foreldremøte nummer to, og siste førebuing.. 
Oppsummering etter kvalitetsoppfølgingsmøte på skulen 09.03.2022. 
 

10. Orientering frå arbeidsgruppe Fysisk skulemiljø v/Ina Nepstad 
Oppdatering om arbeid med hjertesone. 
 

11. Orientering frå SFO-kontakt v/Marianne Holvik 
 

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

13. Andre orienteringssaker 
- postadresse til FAU 
- e-post adresser til dei ulike gruppene 

 
14. Eventuelt 

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


