
 
 
Referat FAU-møte onsdag 24.02.2016  Kl. 19-21 
Oppmøte: 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 7B, 7C 
Meldt forfall: 1A, 4A,  
Ikke møtt: 6C, 7A 
 
Sted: Fridalen skole, Personalrommet 2. etg.   
 
Saksliste: 
 

1. Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent. 
 

2. Godkjenning av referat FAU-møte 27.01.2016 
Referat godkjent. 
 

3. Nytt fra skolen og SU. Rektor informerer. 
Elevundersøkelsen: 5.-7. trinn gjennomførte (kun 7. trinn er obligatorisk). 
Store linjer: Trivsel: bra score, litt opp fra sist gang. Motivasjon for 
skolearbeid: litt opp. Hjelp til lekser hjemme: bra score, litt opp. Støtte/hjelp 
fra lærer, lærer behandler deg med respekt:  bra score, litt opp. Arbeidsro: 
lavere score, utmerker seg negativt, må jobbes med. Regler på skolen- 
kjenner du de? Bra score, litt opp. Generelt resultat: elever er mer bevisst på 
læring. Mobbing:  noen få mener seg mobbet.  
Vernerunde oppfølging: oppussing/maling/murpussing er godt i gang, i 
klasserom, filmsalen, trappehalsen, rotunden utenfor gymsalen. 
Ny avdelingsleder:  intervjuer pågår, snarlig ansettelse. 
Blotterepisoder: ingen flere episoder meldt til skolen. Rektor har enda ikke 
lykkes i å få tak i lokalkontakt fra politiet, for å få råd om hvordan forholde 
seg til dette. Fortsetter å prøve. 
Politistudenter: var på skolen i dag for å undevise 5.-7. trinn om nettvett og 
nettmobbing. 

 
4. Skolebruksplan 2016-2030. Forslag til felles høringsuttalelse fra FAU og 

skolen (SU) er vedlagt. 
Vedtak: Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2013 ble godkjent og 
sendes til Bergen kommune. 

 
5. Nettsider/lagring av dokumenter Fridalen FAU. Orientering om status v/ 

Velaug, og Kulturgruppen. 
Nettsider for FAU: Hanne Lorentzen og Vibeke Eggesbø er i gang og vil følge 
opp. Det er ambisjon om å få med også info om lokale fritidstilbud fra f.eks. 



idrettslag, kulturtilbud, osv. Domenet «Fridalenskole.no» er ledig, ca kr 150 
pr år.  
Lagring av dokumenter for FAU: det er opprettet google-disk (sky-løsning) i 
tilknytning til faufridalenskole@gmail.com, og alle gamle FAU-dokumenter er 
kopiert over hit. Det oppfordres til å lagre alle viktige dokumenter her 
(korrespondanse, søknader, høringsinnspill, osv). Dokumenter kan sendes til 
leder for lagring, evt kan FAU google-disk deles. Den gamle nettsiden 
Fridalenlever.com er også kopiert over på FAU-datamaskinen og på USB-
minnepinne. 

 
 

6. Oppfølging vernerunde Fridalen skole.  
Rot i garderober, spesielt for lavere trinn. Hva kan gjøres? FAU hadde 
idémyldring og følgende forslag kom fram: 

- Forslag om å oppfordre foreldre til å gå innom minst 1 gang i uken 
(gjerne fredag) og rydde. Gjerne inkludere bilde fra en typisk dag.  

- Forslag om at lærere/SFO tar i et tak, følger godt opp en viss 
periode for å sette standarden. Kanskje helst bruke SFO tid på det? 
Må være felles rutiner og oppfølging for skole og SFO. Ved 
utkrysning på sfo kan man samtidig spør om barnet har ryddet 
plassen sin. Evt før de går ut siste gang.  

- Forslag om egne hyller for støvler, utesko, slik at man har bedre 
plass til å rydde vekk.  

- Ryddekonkurranse: kåre årets flinkeste klasse. 
 
Urinsøl WC for gutter, 1. etg.  

- Forslag om pissoar 
- Male en blink i toalettskåla 
- Sitteplikt. Kan være gunstig for barn med inkontinens og 

forstoppelse, noe som er ganske vanlig. 
- Inkluderes i naturfagsundervisning: det lønner seg å gå på do, tisse 

og bæsje.  
  

Leder spiller inn forslagene til skolen. 
 

7. Oppsummering fra gruppene 

17. mai-gruppen: Er i gang og i rute, hadde første møte for 2 dager siden. 

Velger gruppeleder på neste møte, der også klassekontaktene for 6 klasse 

skal være med. Alle klassekontakter vil få i oppgave å stille med kaker/kaffe. 

Ulriken janitsjar har bekreftet at de kommer og spiller. Vil oppfordre lærerne 

til å øve med barna, gå i tog, synge sanger. Muligens kortere rute for toget.  

 

Psykososialt skolemiljø: planlegger å søke om penger til Nærmiljøpakken, 

frist 20. mars. Aktiviteter i skoleområdet, på ettermiddagstid, f.eks. 
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internasjonal dag, Åpen dag, diskotek, kurs i nettvett, programmeringskurs. 

Gruppeleder: Mette Engan, 1C. 

 

Fysisk skolemiljø: FAU og skolen skal ha møte med Etat for plan og geodata 

og Trafikketaten fredag 4. mars, for å diskutere stengning av Bøkeveien. 

Innføring av soneparkering i området her vil også påvirke trafikkbildet.  

Det utarbeides søknad til kommunen om oppgradering av skolens uteområde 

og lekeplassutstyr. Det er utlyst 6 mill i denne runden, med frist 29. febr. 

Grusbana: Idrettservice er ansvarlig for denne. FAU vil prøve å komme i 

dialog med de om bruk/oppgradering av grusbana.  

Gruppen foreslår dugnad for «trekantene» på begge sider av inngangsporten: 

f.eks. lage terasser av stokker, grus. Gruppeleder: Unn Jenny Utne Kvam. 

 

Kulturgruppa: planlegger musikkarrangement (f.eks. hente inn elever fra 

Langhaugen videregående), byttedag ski/skøyter slutten av november, 

bokdag. Vurderer å sende søknad til Nærmiljøpakken. Gruppeleder: Hanne 

Lorentzen.  

 

8. Eventuelt 

Ingen saker. 
 

 
 
Mvh 
Velaug Myrseth Oltedal   faufridalenskole@gmail.com   
FAU-leder    velaug.myrseth@gmail.com      Mob. 41 64 99 97 
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