Referat 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
○ Godkjent
2. Godkjenning av referat forrige møte
○ Godkjent
3. Orientering om saker fra skolen
○ Rektor orienterer kort om Covid19 og håndtering ved rødt nivå
■ I dialog med områdeleder og i tråd med kommunale retningslinjer
besluttet å holde skolen åpen.
■ Store klasser har fått tilbud om avlastningsrom
■ Tilstreber å ha de samme voksne tilknyttet klassene hele uken.
○ Rektor er tilgjengelig for overføring til ny rektor, Harald Borge, som starter
mandag 15.02.21
○ Det er fortsatt en del sykemeldte lærere og skolen tilstreber kontinuitet
gjennom bruk av faste vikarer.

○ SFO ved Elin Margrete Dyrøy vil avlaste avdelingsledere i løpende arbeid med
å finne vikarer.
○ Områdeleder forsøker å finne vikar for sykemeldt avdelingsleder 5.-7. trinn.
○ God erfaring med oppstart «Team Skyfritt» som er inne i klasser på femte og
sjette trinn i tillegg til de syvende klasser de allerede har vært tilknyttet
■ Avtale med «Team Skyfritt» om veiledning av lærerne knyttet til de
aktuelle trinnene
○ Bergen Kompetansesenter for læringsmiljø (BKL) støtter i en av andre
klassene
○ Rektor skal delta på ekstra foreldremøte i 7a. Rektor informerer at ekstra
foreldremøter blir kalt inn til etter behov.
○ Rektor informerer kort om status SFO, men henviser til at informasjon skal
komme fra SFO leder Lars ved anledning. Rapporterer om stabilt personale og
to nyansettelser etter jul.
○ Rektor viser til rapport etter helseverntilsyn fra 20.01.21. Rektor påpeker at
rapporten angir noen punkter med krav om retting innen august i år. Rektor
informerer at han er i tett dialog med kommunaldirektøren om disse forhold.
Rektor går ikke i detalj i innhold i rapporten, men viser til at det gjelder både
fysiske forhold og rutiner og retningslinjer. Rektor er av den oppfatning at det
skal være greit å svare ut de krav som stilles innen angitte frist.
4. Orientering om videre arbeid LIM
Det er bevilget midler til oppstart for LIM ved Fridalen skole. Informasjon om videre
forarbeid.
o Orientering ved Randi Galtung Døsvig, avdelingsleder 1-4 trinn
o Randi er skolens dedikerte ressurs mot LIM og har etablert kontakt med
Arild Hovland som er primus motor for LIM prosjektet
o Idrettsrådet skal ansette en LIM ressurs. Når ansettelsen er på plass, skal
Fridalen innkalles til planleggingsmøte. Forventes snarlig.
o Mål oppstart LIM ved Fridalen er høst 2021.
o Randi sier at prosjektet er avhengig av å få idrettsmiljøet rundt Fridalen
med. Ved Slettebakken skole har all aktivitet foregått i idrettsanleggene,
og det kreves rom både til idrett, bespisning og leksehjelp.
o Idrettsrådet jobber opp mot idretten for å få til det samarbeidet.
o Skolen bidrar med det administrative, påmelding, bestilling av mat ol.
o Skolen stiller med pedagoger til leksehjelp.
o Ved Slettebakken skole er det et samarbeid med FAU og gjennom frivillig
arbeid sørges det for matservering og rydding o.l.

o Randi informerer at det kan tjenes opptil NOK 10 000 skattefritt for denne
type frivillig arbeid.
o FAU leder fremhever at FAU er svært positive til prosjektet og opptatt av
dette blir en realitet. FAU ønsker å involveres og stiller seg til rådighet
med tanke på ressurser
o Ved Slettebakken skole har de hatt aktivitet gjennom LIM fire dager i
uken.
▪ Oppfølgning: FAU må diskutere omfang og antall dager for LIM
ved oppstart. Randi vil spille ønsket inn i videre dialog med
idrettsrådet.
▪ Oppfølgning: Foreldre oppfordres til å kontakte Randi dersom de
har kontakter inn i idrettsmiljø som kan være aktuelt for LIM
o Et av målene med LIM er å skape ny aktivitet og spennende tilbud for
elevene.
o Ane Indregard primærkontakt i FAU opp mot LIM
5. Oppdatering på forrige møtes hovedsak
Informasjon og dialog rundt pågående oppmerksomhet knyttet til mediesaker om
Fridalen skole. Hva har skjedd siden sist.
Det vises til vedlagte presentasjon:
o Leder oppsummerer kort hovedsak fra FAU møte 27.01.21
o Det presiseres at tilsynsrapport om miljørettet helsevern er distribuert til alle
FAU representantene.
o FAU leder leser opp de listede mediesaker som har kommet siden forrige møte.
Går ikke inn i detalj på noen av disse.
o Det ble i utvalgsmøte for barnehage, skole og idrett 09.02.21 fattet vedtak om
oppfølging av saker tilknyttet Fridalen skole.
o Det ble ikke foreslått høring, men enstemmig vedtatt konkrete punkter som skal
følges opp og svares ut. Disse legges ved referatet.
o FAU leder leser opp vedtaket i sin helhet ettersom punktene treffer FAU sitt
arbeid.
▪ Under punkt 4 kommenterer leder at FAU har vært i kontakt med
kommunaldirektør for barnehage, skole og idrett om plassbehov og
mulige tiltak, herunder kommentarer til avvikling av barnehagen. FAU
sine arbeidsgrupper fysisk og psykisk skolemiljø samarbeider og jobber
aktivt opp mot dette. Kommunaldirektøren har meldt inn i sin
arbeidsgruppe at FAU er sterkt engasjert og ønsker involvering.
▪ Det antas at avtalen med barnehagen er eller blir forlenget for ett år fra
oktober 2021. Dette er ikke dokumentert.
▪ Det kommenteres at ved å overta arealet som i dag disponeres av
barnehagen ville det frigi rundt fire klasserom, flere grupperom og
omfattende uteareal.
▪ Under punkt 7; Det poengteres at delen om arbeidsmiljøet på Fridalen fra
utvalgsmøtet den 19.01.21 nå er åpnet.
▪ Det oppsummeres av leder at Fridalen nå er satt på agenda i lang tid
fremover og at det er bra at det er konkrete punkter å følge opp også for
FAU.

▪
▪

Punktene gir utgangspunkt for fokus videre, forbedringstiltak og bedre
grunnlag for innhenting av informasjon fra kommunen.
Leder oppfordrer undergruppene i FAU til å legge dette vedtaket inn i
plan for videre arbeid.

6. Orientering om rapport etter tilsyn miljørettet helsevern
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.
o Pernille Moe har vært FAU sin representant inn i dette arbeidet. Pernille foretar
en oppsummering og informasjon rundt arbeidet.
▪ FAU har arbeidet langsiktig mot tilsynet med en aktiv tilnærming og
gjennom dialog med helsevernetaten.
▪ Det presiseres at helsevernetatens hovedoppgave er det fysiske/tekniske
miljøet ved skolen
▪ Tilsynet om miljørettet helsevern er delt mellom de rent fysiske
forholdene og skolens rutiner og internkontroll. FAU har ikke hatt en rolle
på det som går på internkontrollsystemet.
▪ FAU sitt hovedformål er å oppnå en oppklaring som gjelder elevtall og
skolens kapasitet.
▪ Fridalen skole ble helseverngodkjent i 2011 for 470 elever.
▪ Det opplyses at skoleeier ikke har søkt om oppdatert
helseverngodkjenning for nåværende elevtall, som har lagt over 470 i i
mange år.
▪ Skoleeier skal nå regne ut makskapasitet for antall elever selv, og søke om
helseverngodkjenning hos godkjenningsmyndighet.
▪ Det nevnes at skolen i dag har 514 elever.
▪ Antall elever forventes å stige. Det er meldt inn ca 94 førsteklassinger
fordelt på fire klasser, mot tre syvendeklasser som går ut.
▪ Det oppsummeres kort at rapporten konkluderer med at skolen fysisk sett
er helsemessig sikker for elevene. Det er meldt om få/mindre avvik i den
forbindelse.
▪ Det er plassmangel og følgende undervisning på uegnet areal som er
hovedpunktene som jobbes videre med.
▪ FAU jobber med å få innsyn i dokumentasjon rundt forlengelsen av
leieavtalen med barnehagen.
▪ FAU vil aktivt ta del i diskusjon rundt eventuelle tiltak som skal iverksettes
for å bøte på plassmangelen.
▪ Det nevnes at FAU sin målsetning med opptreden i media etter at
rapporten etter helseverntilsynet ble sendt ut, var å rette press på
kommunen/skoleeier som ansvarlig for skolebygget.
7. Orientering fra arbeidsgruppe Fysisk skolemiljø
Status i arbeid rundt prosjekt fornyelse av skoleplass og status for grusbane.
▪ Oppstart noe forsinket grunnet merknad fra byantikvaren på ett av
lekestativene, samt manglende planer for fjerning av forurensede masser.

▪

Dette antas å være formaliteter og det forventes at endelig
byggetillatelse snart blir gitt.
Det kommenteres at grusbanen også venter på etat for bygg og eiendom.
▪ Det spilles inn at det i etat for idrett er fattet vedtak i 2018 på
tildeling av midler til en 5er kunstgressbane på grusareal.
▪ Oppfølgning: FAU følger opp mot etaten hvilke planer som
foreligger for resterende baneareal, belysning, tribune ol. dersom
dette faller utenfor arbeidet som gjøres med skoleplassen.

8. Orientering fra arbeidsgruppe Psykososialt skolemiljø
Presentasjon av funn i foreldreundersøkelsen.
o Innledningsvis informeres om at gruppen har ny leder, Sigrid Sylte
representant for 2A.
o Gruppen jobber med innføring av et ekstra foreldremøte i klassene.
Hensikten er å sette fokus på klassemiljø. Gruppen har kontakt med Team
Skyfritt i denne forbindelse. Det er etablert kontakt mellom Team Skyfritt og
rektor og dette er naturlig at jobbes videre med når ny rektor er på plass.
o Gruppen jobber aktivt med de punkter som ble tatt opp i helsesøster sitt
notat til utvalgsmøtet den 19.01. Notatet er sendt til alle FAU
representantene.
o Gruppen har som mål å skape fellesskap på skolen
▪ Oppfølgning: Gruppen ønsker innspill og ideer til hvilke tiltak som kan
iverksettes for å skape en fellesskapsfølelse. Det nevnes eksempelvis
å lage skolegenser.
o Foreldreundersøkelsen presenteres og det vises til vedlagte plansjer.
▪ Svarprosent 52%
▪ Undersøkelsen var tilgjengelig på flere språk, men det er usikkert om
informasjonen i forkant ble gitt på flere språk. Dette skal følges opp.
▪ Skolen har ikke fått anledning til å gjennomgå undersøkelsen i detalj
nok til å svare ut konkrete tiltaksområder enda.
▪ Gruppen i samarbeid med SFO- kontakt oppfordres til å sette mål om
oppfølging og videre undersøkelser.

9. 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.
o Det kommenteres at det er en fordel om kasserer er en del av denne gruppen
o Informasjon om nye kurs er sendt ut.
o Gruppen har hatt mål om rimelige kurs for flest mulig deltakere.
o Grunnet endring i tilskuddsordningen fra kommunen er det noe redusert
tilbud fra tidligere
o I tillegg til de kursene som er arrangert av FAU har gruppen også jobbet for å
få flere aktører til å tilby kurs og aktivitet på skolen etter skoletid. Feedback
studios er en av disse. De planlegger oppstart av gitar, piano og vokal

▪
▪

På FAU sin nettside ligger det informasjon om fritidsaktiviteter i
nærområdet, og denne vil oppdateres løpende.
Oppfølgning: Representantene bes minne klassene på frist for
påmelding til SFO kurs, som er søndag 14.02.

Orientering fra SFO-kontakt
o Det arbeides med å revidere informasjonen som sendes ut ved oppstart i første
klasse. FAU-representanter for første klasse og SFO-kontakt har gitt innspill til
eksisterende informasjonsskriv. SFO skal utarbeide et nytt utkast til
informasjonsskriv og FAU skal få dette til gjennomlesning før det tas i bruk.
o Det er sagt fra SFO leder at de skal starte med å bruke og dele ukeplaner eller
månedsplaner, men dette er foreløpig ikke realisert. SFO-leder har informert om at
de ikke er kommet så langt som ønsket med planarbeidet. De skal se på mulighetene
for å kombinere informasjon og planer, slik at foresatte får dekket
informasjonsbehovet. FAU skal få utkast til gjennomlesning når dette er klart.
o Aktivitetstilbudet på SFO skårer i snitt lavt i foreldreundersøkelsen.
o Ikke fått svar på om SFO skal søke kulturkarusellen for kommende SFO år.
o Det skal vurderes om SFO leder skal inviteres til FAU- møte på lik linje som rektor
o FAU representant spiller inn at det fremstår som lite aktiv deltakelse fra de ansatte i
SFO inn i lek og organisering av lek. Det oppfordres til at de voksne blir med barna i
leken for å knytte bånd, gjøre barna trygge og for å forhindre uønsket adferd.
10. Orientering fra 17. mai komiteen
o Det vil være en erfaringsutveksling med fjorårets komité
o Det oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ideer og for informasjon
om planlagte tiltak derfra.
o Psykososial gruppe spiller inn at 17.mai feiringen på skolen er viktig for
fellesskapet. Komiteen oppfordres derfor til å bruke kreativitet og til å få til
noe positivt tross eventuelle koronarestriksjoner.
11. Eventuelt
o FAU leder spør; skal FAU jobbe aktivt for å få til mer aktivitet på skolen etter
skoletid?
o Målet er å få til et mangfoldig tilbud der skolen kan bli et treffpunkt.
o Det er ingen innvendinger fra representantene og Karoline Kalstveit og Pernille
Moe vil følge opp dette punktet.
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