
 

 
 

Referat FAU møte Fridalen skole 

  

Den 29.01.20 kl. 19-21 ble det holdt møte for 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Fridalen skole 

Sted: Fridalen skole, personalrommet i 2. etasje. 

  

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling: Innkalling godkjent uten kommentar. 

2. Godkjenning av referat fra møtet 27.11.19: Referat godkjent uten kommentar. 

3. Rektor orienterer om aktuelle saker fra skole/SFO: 

3.1. Tilsynssak Fylkesmannen 2019: Rektor informerer om videre arbeid i etterkant av tilsyn 
fra Fylkesmannen. Skolen har frist til 1. mars for å ha ferdigstilt en plan for hvordan ansattes 
aktivitetsplikt og delplikter gjøres kjent for alle ansatte på skolen. Delpliktene er: 

1. Følge med. 

2. Gripe inn. 

3. Varsle. 

4. Undersøke. 

5. Sette i gang tiltak og vurdere disse. 

Skolen er i dialog med etatsdirektør for skole og barnehage, områdeleder og rektor på 
Slettebakken i denne prosessen. Det vil lages en revidert handlingsplan mot mobbing som 
skal formidles ut til ansatte. I tillegg vil det lages en forenklet brosjyre som også skal gå ut til 
foreldre og en plakat om temaet som skal henges opp på skolen. Aktivitetsplikten skal inn 
som fast tema på skolens årshjul og kan for eksempel arbeides med i dialogkafe og på 
workshops. Informasjon om aktivitetsplikt og delplikter bør også inn som en del av rutiner 
for nyansatte. FAU etterspør tydelig orientering til alle foreldre om akivitetsplikt og skolens 
planer knyttet til dette. Viktig at foreldre også kjenner til delplikter, ikke bare ansatte på 
skolen. Det spilles inn fra deltakere i møtet om at det kunne vært nyttig med et åpent møte 



med foreldre der skolens ledelse orienterer. 

 3.2.Skolemiljø forbedringsarbeid/Utemiljø: Lite framgang her. Etat for bygg og eiendom 
eier uteområdet og skolen. Etat for idrett eier fotballbanen. Skolen purrer og etterspør 
framgang, men har liten myndighet i prosessen. Prosjektleder Irene Jendraszek i Etat for 
bygg og eiendom avventer nå uttalelse fra arkitekt før anbud kan lyses ut. FAU etterspør om 
det er midler til dette arbeidet. Rektor har ikke svar på dette i møtet. Fridalen skole var ikke 
på på liste over bevilgninger i høst. Det er i følge rektor ikke skolens ansvar å følge opp 
dette. FAU råder til i videre prosess å løfte tydelig fram at et utilstrekkelig uteområde får 
konsekvenser for skolemiljø og derfor også kan bidra til økt mobbing.  Det anbefales også å 
ta kontakt med politiker som sitter i SU (Torbjørn Markhus Jørgensen). Det kan også være 
aktuelt å hente inn erfaringer fra andre skoler som har oppgradert uteområdet (Landås 
skole ble nevnt). Hva har de evt gjort for å bidra til fremdrift? Gruppe for fysisk utemiljø tar 
kontakt med prosjektleder for et møte, eventuelt ber henne komme til et gruppemøte eller 
FAU-møte for å informere om videre plan for prosjektet. FAU ønsker bekreftelse på at det er 
trygt for barna å grave og leke i gjørme på skoleområdet da det er funnet tungmetall ved 
prøveboring i 2019. Vil dette kunne dreneres ned til fotballbanen?  

Tiltak: Rektor tar dette videre, undersøker hva som står i rapporten dette funnet fremkom i. 
FAU ønsker svar på om dette er skadelig. 

  

 3.3.Kvalitetsoppfølging: Skolen har deltatt i kvalitetsoppfølgingsmøter siden 2010. Det 
kommer da representanter fra Etat for skole for å evaluere læring og skolemiljø. I år 
organiseres dette som et internt møte hvor skolen melder tilbake til etaten hva resultatene 
er. FAU, eleveråd, lærere, ledelse, PPT og SFO deltar i arbeidet. Første del av møtet handler 
om skolemiljø, andre del av møtet om læring. FAU deltar på den delen som omhandler 
skolemiljø. Dette organiseres som et halvdagsmøte 11.mars. Gerhard Lygre deltar fra FAU. 
Rektor sender innkalling. Alle skoler i Bergen skal ha kvalitetsoppfølging. Resultatene 
skriftliggjøres og gjøres tilgjengelig for foreldre i etterkant. 

 3.4. Skolerute 2020/2021: Kommunens forslag til skolerute vedtatt i SU uten endringer. 
SFO kommer til å ha en planleggingsdag i høstferien, ellers ikke endringer fra tidligere 
standard skolerute for kommunen. Det er satt opp seks planleggingsdager for lærere. 
Skoleruten vil legges ut på skolens nettsider i februar. 

 3.5. Evt diverse annet: Det er nå en del utskiftning i personale. Det er ansatt vikar for lærer 
som sluttet 20. januar. Vikar foreløpig ansatt til påske, det kommer da tilbake lærere fra 
permisjon. Det er foreløpig ansatt tre lærere fram til påske, en i fast stilling. Delvis sykmeldt 
konsulent, tilsynsvakt stepper inn. Ny avdelingsleder for 3. og 4. trinn begynner 1. mars. 
Rektor vil fungere som avdelingsleder fram til da. Avdelingsleder på 1-3. trinn er 30 % 
sykmeldt. FAU spør om det er mer utskiftninger i personalet enn normalt. Rektor sier dette 
er vanskelig å vurdere, men sannsynligvis noe høyere enn vanlig midt i et skoleår. Dette er 
tema og jobbes med i administrasjonen. SFO-leder Lars Haukaas vil være foreldrepermisjon 
fram til sommeren. Lene Grebstad vil være vikar. Marte Espedal er ny renholder fra 1. mars. 

4.Evaluering av leksefri skole - orientering om arbeid med evaluering (egen arbeidsgruppe 
blant foreldre): Christian Øxnevad-Gundersen orienterer om arbeidet med dette. Det 
sendes også ut en egen mail med forslag til spørreskjema og utfyllende informasjon. Skjema 



vil være anonymisert og digitalt, sannsynligvis via Google Forms. Oversettes også til somali 
og arabisk ved hjelp av morsmålslærere, samt engelsk. Skolen har ansvar for dette, samt for 
distribuering. FAU kan bistå med analyse av resultater. Arbeidsgruppen har bestått av en 
forelder som er positiv, en som er kritisk og to som er nøytrale til ordningen. Det har også 
vært møte med rektor og FAU-leder i prosessen. Det har blitt vektlagt å bruke enkelt språk, 
samt at spørsmålene knyttes tett opp til skolen fire målsettinger med ordningen. Det blir 
gjort parallelt arbeid med evaluering av lekseordningen fra lærere og elever. Viktig at 
resultatene ses i sammenheng med hverandre. Det bør sendes ut påminning via ranselpost 
og sms. Det er hentet inn erfaring med evaluering av leksefri fra to andre skoler. Metode og 
konklusjoner har variert.  Det tematiseres at det i praksis kun er leksefri for 5.-7. trinn. 1.-4. 
har leselekse. Framdriftsplan: Resultater ønskes klare til 11. mars (kvalitetsoppfølgingen). 
Skjema bør sendes ut før vinterferien, og resultater bør ses opp mot resultater på nasjonale 
prøver. Arbeidsgruppen vil jobbe videre med validering av skjema. Det er også viktig at det i 
analyse av resultater skilles mellom ulike trinn og aldersgrupper, da lekser vil ha ulik 
betydning på de ulike alderstrinnene. Innspill fra FAU: Etterlyser tydeligere argumentasjon 
og begrunnelse for lekseordningen i forkant av at dette ble innført. 

5. Kvalitetsoppfølgingen - orientering om FAU sitt arbeid ved gruppe for Psykososial 
skolemiljø: Gerhard Lygre orienterer om FAUs rolle i kvalitetsoppfølging. Han deltok på 
vegne av FAU i formøte i november hvor dette var tema og vil delta i 
kvalitetsoppfølgingsmøtet 11.3. Det ligger tidligere kvalitetsrapporter på hjemmesidene til 
Fridalen skole, oppfordrer alle til å lese disse. Her sammenlignes blant annet reslutatene fra 
elevundersøkelse på 7. trinn med resultatene fra andre skoler. Resultatene fra ny 
elevundersøkelse (fra desember 2019) blir offentliggjort i februar. FAU bør i forkant av møte 
11. mars drøfte hva vi ønsker å spørre skolen om knyttet til de ulike temaene i 
kvalitetsrapporten. I forrige rapport tyder resultatene at det ved Fridalen er noe mer uro, 
noe dårligere skolemiljø, dårligere trivsel og har større grad av manglende faglige 
utfordringer enn ved andre skoler i Bergen. Fridalen skårer bedre på foreldrestøtte. Det 
jobbes videre med disse spørsmålene i psykososial gruppe. 
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/fridalen-skole/kvalitetstall 

6. Vårens kurs  - orientering om tilbud og beslutning om det skal bevilges tilskudd fra 
FAU-kassen til svømmekurs (dekkes ikke av midler fra kommunen): Kursgruppen har 
jobbet mye med å få vårens tilbud på plass og har et svært bredt tilbud av aktiviteter: Det er 
satt opp 11 kurs som blant annet inkluderer svømming, kornett, yoga og folkedans med 
spelemann. Det har vært møte med rektor og SFO-leder da antall kurs medfører 
logistikutfordringer for SFO. Det har grunnet dette blitt kuttet ned fra fire til to 
animasjonskurs og fra to til ett tegnekurs. Det vil i videre arbeid bli satt opp formøte med 
SFO og jobbet med bedre rutiner i samarbeid med vikarierende leder ved SFO. Fokus på 
bedre kommunikasjon, arbeid med rutiner mot mobbing og ved brann, samt rutiner for 
innhenting av vandelattest. Ranselpost om aktiviteter sendes ut mandag. 

Finansiering av svømmekurs tematiseres. FAU får ikke tilskudd fra Bergen kommune til dette 
da kursene ikke er på skolen i skoletiden. Det stemmes over om FAU skal sponse kursene for 
å holde prisen nede og gjøre dem tilgjengelige for flere foreldre (550 kr i stedet for 850 kr). 
Enstemmig vedtatt da det vektlegges at svømmekursene er tilgjengelig for flest mulig.  

Skolen og SFO etterspør mulighet for gratis/sponsede kurs til dem som vil ha problemer 
med å betale kursavgift (per dags dato mellom 300-1000 kr). FAU beslutter i møtet at det 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/fridalen-skole/kvalitetstall


avsettes en pott med midler som foreldre kan søke om å få støtte fra dersom betaling er 
vanskelig. Det skal opplyses om muligheten ved påmelding. 10 000 kr av FAU kassen 
avsettes. Landås skole har en slik ordning. Vedtas enstemmig. Petter Goga koordinerer dette 
i samarbeid med økonomiansvarlig. Evalueres neste semester. 

7. Orientering om svar fra Bergen Kulturskole om tilbudet i nærmiljøet (oppfølging av sak i 
de to foregående møtene): Unn Jenny Utne Kvam har på vegne av FAU vært i kontakt med 
rektor ved Bergen kulturskole for å avklare hvorfor de ikke har et tilbud ved Fridalen skole. 
Kulturskolen ønsker å ha et tilbud i alle bydeler, og er per dags dato godt representert i 
Årstad bydel selv om de ikke har undervisning på Fridalen skole. Bakgrunnen for at de ikke 
er på Fridalen skole nå er sammensatt. De er godt representert på naboskolene, hvilke 
skolekretser det er mange søkere fra er med å avgjøre hvor de gir tilbud. Nye 
kulturskoletilbud kan etableres i samarbeid med FAU, for eksempel i forlengelse av 
samarbeid med Kulturkarusellen på skolen. Dette er et gratis tilbud for sfo/skole i regi av 
Kulturskolen. Hvis man ønsker et offentlig kulturskoletilbud på skolen kan det være 
strategisk lurt at foreldre (minst ti) samlet etterspør et tilbud, gjerne knyttet til instrumenter 
som tradisjonelt ikke får oppfylt plasser (f eks tre- og messigblåsere og fiolin er nevnt). 
Dersom det kommer mange søknader på ett av disse instrumentene fra en skolekrets, kan 
det legge grunnlag for nytt tilbud ved den skolen søkerne sokner til. Det meldes ikke om 
umiddelbar interesse fra FAU for å følge opp temaet videre per dags dato, men at dette kan 
følges opp dersom det er noen som ønsker å ta initiativet.  

Rektor ved kulturskolen avviser SALT kulturskoles tilstedeværelse ved Fridalen påvirker 
deres lokasjoner for undervisning. Bergen kulturskole beskriver at de er vant med å være i et 
konkurransemarked med mange ulike aktører.  

Tiltak: Avklare med skoleledelsen om Kulturkarusellen benyttes i skole/SFO og oppfordre til 
dette.  

8. Status for organisering av FAU: Utgår grunnet manglende tid. 

9. Eventuelt: Utgår grunnet manglende tid. 

10. Kl. 20.15 - 21.00 Gruppearbeid (Fysisk skolemiljø, psykososialt skolemiljø, kultur, 17. mai 
komiteen). 

  

 


