
 
Referat FAU-møte 28. september 2016    Kl. 19-21 
 

Tilstede: 1A, 1D, 2A, 2B, 3A, 3C, 4A, 4C, 5C, 6A, 6B, 6C, 7B 

Frafall: 1B, 1C, 2C, 3B, 4B, 5A, 5B, 7A,7B. 

 

Sted: Fridalen skole, Personalrommet 2. etg.  

 
Saksliste: 
1. Godkjenning av innkalling.  
2 repr. hadde ikke fått epost/ranselpost.  

 

2. Godkjenning av referat FAU-møte 31.08.16.  

Godkjennes. 

 

3. Nytt fra skolen. Rektor informerer 

Fotokatalog snart ferdig, gratis, alle får hjem.  

Trivselsledere; kick- off denne uken.  

Tørkestativ. 7 stativ på hjul for regntøy. Skal brukes av 1.-2. klasse. 

Oppstart svømmekurs for minoritets språklige elever på AdO. Helsesøster har fulgt 
jentene. Ikke hatt kapasitet for undervisning for gutter. 

Bruk av Bøkeparken nå etter stenging av Bøkeveien: Utredes/vurderes, enda ikke 
avklart. Flere momenter skal taes med i betraktningen (Slitasje av plen og tilsyn av 
elevene) 

Saalaby har eget opplegg i forbindelse med TV aksjonen.  

Overordnet plan for læring 2016-2020. «Aktiv i egen læring».  

Førstehjelpskurs gjennomført for ansatte for skolen. 

Brannøvelse gjennomført for elever/lærere. 

2 nye ansatte ved SFO. 

4. Godkjenning av vara for FAU leder. 
Ole Reinert Berg-Olsen er den eneste som har meldt seg til vervet og godkjennes. 

 

5. TV aksjonen, siste nytt ved Njål Askeland. Legge videre plan. 
Njål informerer. Han har vært på infomøte. Trenger 3 personer til for å hjelpe med 
utdeling av bøsser, 3 personer melder seg med en gang. Det kommer ranselpost om 
hvordan man kan melde seg til bøssebærer. 



 
6. Til orientering:  
-Trafikk opplæring/ Trygg trafikk.  
Denne saken må tas opp på nytt. Er aktuelt å arrangere sykkeldag for 5 klasse. 

-Kontakt med foreldre fra Bucuresti.  
Ingen melder sin interesse for dette og FAU velger å ikke jobbe videre med denne 

saken. 

-Idrettsplanen for Bergen kommune  
Informasjon om høringsuttalelse som er utarbeidet og som sendes inn i løpet av 

neste uke.  Vi ønsker oss bl.annet utbedring av grusbanen ved siden av skolen og 

også klatrepark i Bøkeparken 

-Nye ordensregler for Bøkeparken?  
Rektor informerte om dette 

-Nytt om dei grønne trekantene og Stend? 
Gruppen fysisk skolemiljø jobber med saken.  

-”Kida koder” 
Oppstart kurs for 4. kl. fra mandag 3. okt. og 8 uker fremover. Det er 2 studenter 

som er instruktører og som utarbeider oppgavene.  

Flere ytrer ønske om at kurset videreføres fremover og at flere klasser får tilbud.  

Vi avventer erfaringer med høstens kurs før dette planlegges.   
 

7. Gruppearbeid.  
-TV aksjon gruppen jobber med sin sak.  

-Informasjon om planlagt Åpen dag  11. november i regi av gruppen psykososialt 

skolemiljø. Kafe, byttedag, korsang, lykte-rebus står på programmet. Det er ønsket 

at flest mulig kan bidra på dagen fra FAU. 

 

8. Eventuelt 

Ingen saker. 

 
 
 

Mvh 

Mette Engan faufridalenskole@gmail.com  

FAU-leder metteengan@hotmail.com        Mob. 41106563 
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