
    

Referat FAU-møte Fridalen skule  
  

Dato: 30.03.2022 kl. 19-21   
Foreldrerådets arbeidsutvalg   

  
Stad: Filmsalen skulen (fysisk møte)  

  
Tilstades: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 
6D, 7A, 7B, 7C. Rektor Harald Borge var tilstades t.o.m. sak 5. 
 
 
Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling: ingen innvendinger 
 

2. Godkjenning av referat frå FAU-møte 23. feb 2022: ingen innvendinger. 
 

3. Rektors hjørne - orienteringssaker  
● Foreldremøte nr 2: onsdag 20.04.22. Barnevakten holder foredrag om digitale 

medier på ca 30 min i gymsalen på Langhaugen skole først. Etterpå 
foreldremøte for hver klasse i klasserom på Fridalen skole. FAU- representant 
tar kontakt med klassekontakt og lærer for å planlegge møtet. Etter FAU-møtet 
vil det bli sendt ut e-post med forslag til agenda, som kan sendes ut til hver 
klasse. Hver klasse kan finjustere agenda med kontaktlærer/klassekontakt (se 
pkt. 9). 

● LIM: ser ut til at Fridalen skole ikke kan tilby dette neste år. 10-20 barn pr i 
dag som bruker det i år. Organisering mtp leksetid og undervisning/økonomi 
gjør at det blir utgifter på 480.000 for 10-20 barn. Legges ned inntil politikere 
finner ut hvordan finansiere dette. 

● Skolebygg: Tillitsvalgt og rektor skal sammen med arkitekt se på tegninger 
torsdag 31.03, deretter skal fysisk skolemiljøgruppe involveres. 

● Antall elever på 1. trinn neste skoleår: kommet nye grenser for skolekretsen 
helt nylig, derfor nå trolig nærmere 105 1. klassinger enn 110 som tilhører 
Fridalen skole. 

● Fløibanevogn: Rektor har vært i møte med Etat for bygg og eiendom. Hvis 
fløibanevogn skal gjøres om til undervisningsareal, medfører det mye regler 
som man må forholde seg til. Det er gjort god utredning og de har ikke sagt nei, 
men likevel tydelig at dette ikke blir noe av fordi det blir så dyrt. 

● Skidag torsdag 31.03: Håper dette blir årlig for mellomtrinnet. 



● Natteravn møte: Vi har startet Årstad natteravn, aktuell info sendt Brønnøysund 
for registrering.  

● Hjertesone: møte forrige uke, tror vi har fått noen gode ideer. Håper ny 
reguleringsplan går gjennom, der Bøkeparken blir gjennomgående helt opp til 
parkeringsplassen på andre siden av Slettebakksveien.  

● Leksehjelp: Kommunen gir bare ressurser til leksehjelp til mellomtrinnet 
● Mulig å låne rom til f.eks. bursdagsfeiring eller annen sosial sammenkomst på 

skolen. Ta kontakt med skole/administrasjon for nøkler og info. 
 
  

4. Orientering frå SU- og SMU-møte 24. mars, v/Friederike Hoffmann 
FAU vil gi t-skjorter med trykk som premier til talentiaden, som elevrådet arrangerer. 
 

5. Orientering om forslag om skulehage v/ Marianne Holvik  
Det er lagt fram forslag om ein felles skulehage/parsell for elevar ved Fridalen skule, 
der ansvaret evt kan delast mellom skulen og FAU. Vi opnar for diskusjon og 
idemyldring. (Denne saken er utsatt frå forrige FAU-møte).  
Det finnes en tilskuddsordning for parsellhage i urbane områder, men må ha et 
organisasjonsnr. Dette kan være et samarbeid mellom fau og skolen i Bøkeparken, 
Landås skole er veldig fornøyd – barn liker det godt og de får det til å gå rundt. Hver 
klasse/klassetrinn har en kasse hver. Men behov for at en lærer/sfo-ansatt er en ildsjel.  
 
Hva tenker folk i FAU?  
Forslag: ett trinn har ansvar, slik at det skifter for hvert år.  
Forslag: 1 fra FAU og 1 lærer deler ansvaret, i tillegg til dugnad innimellom. La det 
modne litt og høre med lærerne og evt jobbe med ideen i år, med oppstart neste år. 
Forslag: ikke bare plante grønnsaker, men mulig å plante blomster, lettere å holde. 
Rektor: høre med rektor på Landås skole hvordan de organiserer det. Evt kontakte 
bybonden. 

 
Rektor: Mulig å anlegge en kjøkkenhage i en del av omårdet vi overtar etter bhg. 
Rektor søker midler om å ha noe i ene delen av grusbanen. 
 

 
6. Status for FAU sin økonomi v/Børre Myklebust 

Det vart gitt ein overordna status på FAU sin økonomi, og våre hovudinntekter og 
utgifter i løpet av eit ordinært år. 
Diskusjonspunkt: Fråver av inntekter frå 17. mai-feiring i to år har tært på 
eigenkapitalen til FAU, og vi har lite å gå på. Skulle vi prioritert å søkje enda fleire 
midlar frå kommunen, frå legat, osv, slik at vi har litt meir handlingsrom? 
 
Pr i dag saldo på 171.000, skal ut med betaling for kurs, 5.000 til foreldremøte, 
reflekskampanjen, foreldreinnbetaling som mangler (23.000). Totalt har FAU pr nå en 
egenkapital på rundt 70.000.  



Dersom vi ikke får nærmiljømidler må vi vurdere strengere hva vi kan støtte, og hvilke 
kurs vi kan tilby osv.                                                                         
Det er søkt midler til gatefest, gatekunst og matservering. 
Leder tar opp om det er stemning og vilje til å søke om flere midler fra            
kommunen/legat. En forelder/to foreldre tilbyr å søke på midler fra ulike kilder, f.eks 
dekke  underskuddet på kursene, den årlige reflekskampanjen, andre årlige aktiviteter 
som integreringstiltak (internasjonal dag).  

 
 

7. Nedsetting av valkomité  
For skuleåret 2022/23 treng vi å velge ny nestleiar og sekretær til styret. Jmfr 
vedtektene §14 må vi nedsette ein valkomité som består av avtroppande 
FAUrepresentantar. Vi treng minst to representantar til denne, og valkomitéen skal 
finne fram til nye kandidatar til styreverv.  
 
Ingen melder seg til valgkomite, men Gjertrud stiller til valg for sekretær. Saken blir 
tatt opp igjen på neste FAU-møte. Man bør tilstrebe å ha en viss fordeling av 
styrerepresentanter på ulike klassetrinn. 
 

8. Orientering frå arbeidsgruppe Kurs og kultur v/Vegard Markhus 
Ikke noe nytt siden sist. 
 

9. Orientering frå arbeidsgruppe Psykososialt skulemiljø v/Gjertrud Coutinho 
Oppdatering om foreldremøte nummer to, og siste førebuing.  
Friedrike sender et forslag på mail til hver FAU-representant. FAU-representant skal ta 
initiativ til dialog med klassekontakter og kontaktlærer for å tilpasse agenda til hver 
klasse. Sende ut agenda før foreldremøtet, slik at alle foreldre kan forberede seg. FAU 
representanter for klassen har ansvar for møtet, enten lede møtet selv eller at 
klassekontakt eller kontaktlærer gjør dette. Fokus: Klassemiljø.  
 
Oppsummering etter kvalitetsoppfølgingsmøte på skulen 09.03.2022: Det ble orientert 
om foreldreundersøkelsen og om elevundersøkelsen. Skolen og FAU var enig om at å 
jobbe med integrering, også av foreldre, er viktig. 
 
 

10.  Orientering frå arbeidsgruppe Fysisk skulemiljø v/Ina Nepstad  
Oppdatering om arbeid med hjertesone. Ønsker merking i veier, og piler skal vise hvor 
bilene skal kjøre. 
 

11.  Orientering frå SFO-kontakt v/Marianne Holvik 
Lekser på SFO: Barn får beskjed fra SFO-personale om å legge vekke leksebøker når 
de er på SFO. Det er et ønske fra foreldre om at barna kan gjøre lekser på egenhånd på 
SFO. Dette er ok for rektor. Rektor vil ta dette opp med SFO-leder, men det er ikke 
ressurser til at barna får leksehjelp på SFO. 



 
Planer for langdager: Før/i vinterferien var det flere foreldre som klaget over at de 
ikke hadde fått oversikt over planer for SFO på langdagene. I følge SFO-leder er 
grunnen at det er barn som dukker opp uten å være påmeldt pga de ser at det er en 
kjekk aktivitet, og da får SFO et dilemma mhp allerede bestilte billetter osv. 
Rektor: Vi vil skjerpe utlegging av månedsplanene på SFO. Samtidig er det for 
dårlig at foreldre melder på eller ikke melder på til SFO, og gjør motsatt. Noen 
aktiviteter har begrenset kapasitet. 
Mange har innlegg og tanker rundt dette.  
Blir enighet om:  
1. Informasjon må ut på forhånd om hvilke aktiviteter som tilbys på langdagene.  
2. SFO må velge aktiviteter som har nok kapasitet, kutte ut de aktivitetene som har 
begrensning.  

 
12. Orientering frå 17. mai-komiteen v/Arne Hydle 

Alle oppgaver er utdelt og i gang, skjema og ark klare til utsending. Oppfordrer alle i 
FAU til å skaffe 3 kaker pr klasse og 5 kanner kaffe. Eget skriv til 6. klasseforeldre.  
Korps er booket, men klokkeslett er ikke satt ennå. Usikkert ennå hva som skal brukes 
til scene. Dugnad før 17. mai: Har tidligere vært invitert til dugnad ca 1 uke før 17.mai, 
der foreldre har kostet, plukket boss, malt, plantet litt blomster. 17.-mai komiteen 
vurderer om det er behov for dette i år, når skoleplassen nettopp er renovert.  
 

13. Andre orienteringssaker  
a. postadresse til FAU: samme som skolen sin  
b. e-post adresser til dei ulike gruppene: flere grupper har mailadresser, men de er 

ikke klar over dette. Ligger en del informasjon der. 
 

14. Eventuelt  
 

  
  
  
Mvh  
FAU-leiar for Fridalen skule  
Velaug Myrseth Oltedal  
  
E-post: velaug.myrseth@gmail.com  
Mob: 41649997  
  


