
 

 
Referat fra møte i FAU ved Fridalen skole 

 
Den 29.04.20 kl. 19-20.30 ble det holdt møte for 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Fridalen skole 
 

Sted: Elektronisk videomøte (Zoom). Lenke til møte ble sendt til representanter. 
 
Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling. Godkjent uten kommentar.  
 

2. Godkjenning av referat fra møte mars 2020. Godkjent uten kommentar.  
 

3. Informasjon fra skole v/ rektor: 
a. Generell info om status for undervisningssituasjonen og oppstart skole 1-4. 

trinn, rutiner/informasjon  
- 1. til 4. klasse begynte igjen på skolen mandag denne uken. Rektor sier 

oppstart har gått bra.  
- Elever fordeles i grupper på ti (kohorter) som oppholder seg i forskjellige 

soner på skoleplassen. Det er også ulik tid for oppstart skole og friminutt 
for ulike kohorter. Skolen følger retningslinjer fra myndighetene og Etat 
for skole, disse oppdateres jevnlig.  Det er lagt opp til at elevene er mer 
på tur og har mye uteskole for å frigjøre plass. Store deler av skolebygget 
er i bruk da de fleste klassene er delt i to kohorter som har hvert sitt 
klasserom.  

- Det har vært noe mangel på smittevernutstyr, men skolen har nå fått en 
«smittevernsekk» fra kommunen med utstyr som masker, hansker og 
antibac som fordeles på trinnene. 

- Det kommer noen justeringer på timeplanen til 3. og 4. trinn fra neste uke 
av, utfyllende informasjon om dette sendes ut til foresatte via 
kontaktlærer. 

- SFO: Man har etterstrebet å videreføre samme korhorter som på skolen 
ellers. To kohorter er ute sammen. Elevene oppholder seg med minimum 
to meters avstand inne. To grupper kan dele samme klasserom så lenge 
det er fysisk sperring mellom gruppene. 

- FAU spør om det har vært utfordringer knyttet til oppstart: 
o  Det har ikke vært nok førstehjelpsskrin når elevene skal på tur, 

må bestille ekstra for å ha nok av dette. Skal være på plass neste 
uke. 

o  Apparater på skoleplassen må vaskes hver dag. Noen skoler har 
valgt å løse dette ved å sperre dem for bruk. På Fridalen er praksis 
nå at kohorten som har tilgang til den delen av skoleplassen får 
bruke apparatene og at de vaskes når kohortene bytter uteplass. 



- Omsorgstilbud for 5. til 7. trinn opprettholdes. Dette omfatter nå 28 
elever som følges opp av to lærere. Elevene har eget oppmøtested og 
eget undervisningsopplegg.  

- Oppmøtet av elever etter oppstart har vært høyt. Skolen melder inn til 
Etat for skole hvor mange elever som ikke møter av helsemessige årsaker 
og/eller fordi foreldrene er bekymret. Dette gjelder ikke mange elever, 
men noen foreldre har valgt at barna fortsetter hjemmeskole grunnet 
sykdom i familien. Skolen plikter å lage opplegg for elever som har 
hjemmeskole grunnet helsemessige årsaker, ikke for dem som er hjemme 
grunnet andre årsaker.  

- Tilstrekkelig renhold av lokaler er en utfordring. Dette gjør at alle 
aktiviteter som ikke er skolerelaterte utgår grunnet manglende kapasitet 
hos renholdere. Tilsynsvakt jobber nå på dagtid og bidrar med rengjøring 
på ettermiddagen (etter kl.12). Skolen har valgt å si nei til skolefrukt og 
skolemelk i denne perioden grunnet smittehensyn.  

- FAU spør hvilke rutiner skolen har dersom det oppstår en smittesituasjon. 
Da skal den voksne som er i nærheten av eleven umiddelbart ta på 
han/henne munnbind og følge eleven ut av skoleområdet. Foreldre 
kontaktes og eleven blir utenfor skoleområdet til foreldrene henter. 
Skolen har per dags dato 50 munnbind.  

- Kultur-/kursgruppen i FAU etterspør fra rektor når kurs kan starte opp 
igjen. Smitteverntiltak gir begrensinger på bruk av skolens lokaler ut over 
undervisning og SFO og vanskeliggjør derfor kurs på ubestemt tid 
fremover, trolig ut dette skoleåret. 

- Dette etterspørres fra FAU om det finnes en plan for hva som skjer 
dersom en klasse blir satt i karantene, eventuelt hvis skolen blir stengt på 
ny. Rektor svarer at det må i så fall igjen lages et digitalt opplegg for 
hjemmeskole. Første trinn etterspør i så tilfelle faste ukentlige digitale 
møter, da dette ikke har vært gjennomført systematisk under 
hjemmeskole fram til nå. 

- Flere foreldre mener informasjon om rutiner for SFO kom veldig sent. 
Spesielt etterspørres informasjon om hvordan foreldre kan hente utstyr 
til barna, når det er måltider og mer informasjon om dagsplanen på SFO. 
Dette er viktig å vite ved henting av de yngste barna. Det vil være et møte 
i SFO i morgen for å få til gode løsninger for overgang skole-SFO. Det er 
lagt ut informasjonsskriv om rutiner for SFO på Fridalen skole sine 
nettsider i dag. Rektor vil etterspørre tidspunkt for måltider dersom dette 
ikke står i informasjonsskrivet. Foreldre kan hente barnets utstyr ved å 
sende beskjed til basetelefon. Utstyr formidles da via lærer eller 
SFO-ansatt. Foreldre henter dette utenfor skoleområdet. Foreldre skal 
kun inn i skolebygget ved avtale med helsesykepleier.  

- FAU spør om skolen har nok leker ute til alle kohorter. Rektor informerer 
om at det er kjøpt inn flere leker som for øyeblikket ligger på rektors 
kontor (hoppetau, strikk, fotballer, spader). Hver kohort skal ha en egen 
«bank» med leker. 

- Det kommer spørsmål fra FAU om skolehelsetjenesten vil ha en rolle i 
testing ved mistanke om koronasmitte. Skolen er i tett dialog med 



helsesykepleier. Skolehelsetjenestens rolle i testing av korona er ikke 
avklart ennå.  

- Fordeling av lærerressurser: Hjemmeskole og omsorgstilbudet for 5-7. 
trinn binder opp noe ekstra lærerressurser. Skolen etterstreber å 
organisere dette slik at det ikke får store konsekvenser for mellomtrinnet, 
men noe rullering er nødvendig for å få dette til å gå opp. Retningslinjer 
for oppstart 5.-10 trinn kommer neste uke. 

 
b. Evaluering av lekseordning evaluering (hvis skolen har fått arbeidet mer 

med dette?) 
- Rektor tar en avgjørelse om ikke så lenge, har prioritert 

ansettelsesprosesser på nåværende tidspunkt. Det kommer mer 
informasjon i løpet av mai måned. 

- Rektor jobber med å lage forslag til ulike ordninger som det kan jobbes 
videre med i personalgruppen. 

 
c. Status anbud skoleplass / uteområdet. 

- Rektor i dialog med instans som følger opp anbudsrunde for uteområde 
(Odin). 

- Prosjektering er ikke helt ferdig ennå, dette vil ligge til grunn for et 
anbudsdokument som sendes ut fra Sweco. Dokumenter knyttet til dette 
kan ikke formidles direkte til FAU. Vil bli tilgjengelig for alle på Mercell.no 
når prosessen er åpnet opp.  

- FAU etterspør om det er mulig å se prosjekteringsskissene og eventuelt 
spille inn på disse. Det kan også være mulig å søke ekstern finansiering 
som kan bidra inn i prosjektet (f.eks. finansiere lekeapparater).  

- Rektor har tillit til at Etat for bygg og eiendom har god oversikt over 
skolens behov, men vil undersøke mulighet for at FAU får oppdaterte 
tegninger som de kan spille inn på.  

- Fotballbanen ikke samkjørt som del av prosjektet. Utemiljøgruppen følger 
opp. Det må vurderes om nye innspill fra FAU på dette tidspunktet vil 
kunne trenere prosessen ytterligere. 
 

d. Annet rektor vil dele:  
- Det er fra kommunen igangsatt arbeid med utkast til ny skolebruksplan 

(revidering). Denne kommer på høring i høst. Både skole og FAU mener 
det er viktig at prosessen rundt overtakelse av Fridalen barnehage sine 
leide lokaler kommer med i grunnlaget, og ikke må komme som et 
høringsnotat til utkastet. Dagens leieavtale utløper oktober 2021. Det bør 
tydeliggjøres at elevtallsprognosene for Fridalen skole historisk har vært 
en dårlig indikator på faktisk elevantall. Det settes ned en arbeidsgruppe i 
FAU for skolebruksplanarbeid bestående av Unn Jenny Utne Kvam (leder 
gruppen), Sigrid Sylte og Anette Edvardsen. Første tiltak er å sende inn 
merknad til arbeidet med utkastet, i et samarbeid med skole, FAU/SU. 

- Det blir ikke førskoledag, skolen jobber med å finne en alternativ løsning 
her (f eks video til barnehagene).  

- 17.mai-feiringen vil nødvendigvis bli annerledes i år grunnet 
koronasituasjonen. 17. mai vil være et viktig tema i undervisningen uken 



før. 17. mai komiteen på skolen arbeider med flere mulige tiltak, mulig 
noe digitalt med taler fra rektor og mulig flere. Komiteen har kommet 
med forslag til opplegg i undervisning som formidles videre til lærerne.  

 

 

4. Status og saker fra arbeidsgruppene.  

a. 17. mai komiteen. Komiteen har idemyldret ulike alternative løsninger og vil 
komme tilbake med mer informasjon neste uke om de tiltak som settes i 
gang. Komiteen har gitt innspill til skolen om mulige alternative markeringer, 
for eksempel ulike digitale løsninger og forslag til aktiviteter. Det er planlagt 
ulike nasjonale og lokale «happeninger», for eksempel i regi av BT og NRK. 
Eventuelle aktiviteter i regi av FAU vil koordineres med det som kan være 
aktuelt å følge.  

  
b. Utemiljø. Gruppen har sendt brev til byråd om planlagt prosjekt for 

oppgradering av skoleplass, har ikke fått svar ennå. Det har nå gått to 
måneder. Vil purre på svar på brev. Gruppen er bekymret for helheten i 
arbeidet, opplever at prosessen er veldig fragmentert. Riktig tidspunkt for 
igangsetting av arbeidet er også viktig. Gruppen vil etterspørre prosess 
knyttet til fotballbane, spesielt viktig da det er satt av midler til dette 
arbeidet.  

 
c. Psykososialt skolemiljø: Planlagt temakveld om mobbing utsettes til høsten 

grunnet koronasituasjonen. Gruppen vil lage et skriv til FAU-representanter 
med forslag til aktiviteter som kan gjennomføres i de ulike klassene i 
samarbeid med klassekontakter og lærer. Har fått innspill fra Mobbeombudet 
om hva man som foreldre bør være ekstra obs på for å unngå digital mobbing 
og utestenging i nåværende situasjon. Vil ta dette med i skrivet.  

d. Kultur/kurs-gruppen: Planlagte kurs kan ikke gjennomføres så lenge skolen 
er stengt for aktiviteter utover undervisning. Kursholdere åpen for å skyve på 
datoer, men spørsmålet er om det er mulig å få til noe før sommeren. Kun en 
forelder har ønsket kursavgift tilbake. FAU har besluttet at kursholdere får 
betaling uansett (se referat fra forrige møte). Hadde det vært mulig å få en 
juridisk avklaring på foreldres rett til refusjon? Gruppen ser mer på dette i 
arbeidsmøte etter FAU møtet. Dette vil kanskje også kunne åpne for en 
mulighet for at FAU kan få tilbakebetalt midler fra kommunen dersom mange 
foreldre ønsker penger tilbake. Nærmiljømidler for ettermiddagsaktiviteter 
for 2020 lyses ut de neste to ukene. Det skal her søkes som planlagt men 
justert for eventuelle økte eller endrede kostnader. Hvis mulig forskyve 
kursene til høsten og informere foreldre om at de slipper å betale ny 
kursavgift. Kursgruppen tar dette videre.  

5. Status på klasser som trenger ny representant neste skoleår - forberedende tiltak 
for å sikre ressurser. For å unngå treg oppstart til høsten oppfordres representanter 
som skal slutte til å begynne arbeid med å finne ny kandidat for skoleåret er over og 



sikre at begge representanter møter opp i august for å få til god overlapp. Fire 
representanter går ut, deriblant kasserer, sekretær og muligens også nestleder. 

6. Eventuelt-saker.  

- Det meldes fra første trinn om bekymring knyttet til at det blir svært 
mange elever på skolen neste år. FAU har spilt inn til rektor at dette må 
inn i ny skolebruksplan og at skolen bør få overta lokaler fra Fridalen 
barnehage (se over). Innholdet i planen vil ha mye å si for kommunale 
satsninger på skole de neste årene, gjelder til 2030. Et viktig moment som 
også bør tas med er at mangel på lokaler får store konsekvenser for 
spesialpedagogisk tilbud. Skolen har ikke grupperom tilgjengelig for elever 
som har behov for et tilbud utenfor klasserommet.  

- Det etterspørres fra tredje trinn om det finnes klare rutiner for 
introduksjon av nye elever til klassen, samt for å koble nye elever og 
deres foreldre på aktiviteter som foregår i klassen utover skoletiden. 
Enighet om at dette tas videre i dialog med rektor ved å foreslå en 
generell praksis for lærere, for eksempel at den nye eleven presenteres 
på ukeplanen og at kontaktlærer sikrer at nye foreldre kommer i kontakt 
med noen i foreldregruppen som kan informere dem om aktiviteter, 
klassekontakter, facebook-sider og lignende. Psykososial gruppe tar dette 
videre.  

 
Mvh FAU leder for Fridalen skole 
Anette Edvardsen.  
tlf 98 28 58 99 


