
 
 
Referat FAU-møte 25. mai 2016  Kl. 19-21 
Sted: Fridalen skole, Personalrommet 2. etg.   
 
Oppmøte: 2a, 2d, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c 
Meldt forfall: 1a, 1c, 2b, 2c, 3a, 5a, 5c 
Ikke møtt: 1b, 6c 
 
Merk: klassetilhørighet for 2. trinn refererer fortsatt til «gamle klasser», siden FAU-
representanter ikke er valgt for de nye klassene enda. 
 
Saksliste: 
1. Godkjenning av innkalling. Innkalling godkjent. 
 
2. Godkjenning av referat FAU-møte 27.04.2016. Referat godkjent. 
 
3. Nytt fra skolen. Rektor informerer. 

- Årets 1a, 3a, hele 4. trinn: har fått brev fra skolen om at de får ny lærer til 
høsten. 

- Mandag 6. juni: brev fra skolen sendes om skoleavslutning, osv. 
- Tirsdag 31. mai: besøksdag for nye 1. klasser. 
- Siste skoledag: kl. 08.30-11.45, klassevisavslutning med lærer, og så felles 

avslutning i gymsalen. 
- Onsd 15. juni: foreldre for 7. trinn blir invitert til musikal som 7. trinn setter 

opp i gymsalen. 
- Fred 3. juni skal 7. trinn elevene på besøk til Gimle skole. 
- Rektor stiller gjerne med kort tale e.l. på 17. mai 

 
4. Brukerundersøkelsen for skoler. Gjennomgang av hovedpunkter sammen 

med rektor. 
- Fridalen scorer høyt på trivsel, kommunikasjon med kontaktlærer, 

utvikling av barnets sosiale ferdigheter. 
- Fridalen scorer lavere på digital kompetanse, fysisk aktivitet, 

teknologifokus. Skolen oppretter gruppe som ser på digital kompetanse, 
setter av tid til felles kompetanseutvikling for alle lærerne. Vil få mål for 
digital kompetanse inn på læreplanen. 

- Innspill fra FAU: brukerundersøkelsen burde muligens vært tilbudt på 
engelsk også. 

 
5. Valg av ny leder. Plan for handover. 

Ingen meldte seg til ny leder. Jannicke tok på seg å kalle inn til første møte i 
høst (august). Velaug lager klar innkalling. 



En gledelig nyghet: I mellomtiden har vi fått en som har tatt på seg ledervervet 

for høsten- Mette Engan. Tusen takk! metteengan@hotmail.com 
Vi trenger imidlertid en nestleder. 
 
Velaug sender ut e-post til alle FAU-repr med oppfordring om å si noen ord 
om FAU sitt arbeid på skoleavslutningen i hver klasse. Kan være greit at folk 
får høre litt fra sine FAU-representanter innimellom, og blir litt oppdatert på 
FAU sitt arbeid. 
 

6. Skoleruten 2017/2018. Sendt på høring til FAU pr e-post.  
 

Innspill fra en forelder på forhånd: ønsker ikke fleksibel høst/vinterferie, hvis 
flere har ferie samtidig er det større muligheter for å leke sammen i ferien. Ønsker 
ikke vinterferie slik som i år (påske/vinterferie slått sammen). 

 
Kommentarer på møtet: 

- Ingen stemning for fleksibel høst/vinterferie.   
- Noen er positive til sammenslåing av vinterf/påskeferie, men de fleste 

ønsker det ikke.  
 

7. Ny FAU-nettside.  
Hanne informerte, og viste fram en foreløpig versjon av den nye nettsiden. Vil 
gjerne ha innspill til nettsiden, info som skal ligge der- både nyttige lenker, 
aktiviteter i nærmiljøet, osv. Publiseres rundt skolestart til høsten.  
FAU dekker utgiftene til nettsiden.  

 
8. Møteplan 2016-2017. Forslag: 31/08, 28/9, 26/10, 23/11, 25/01, 22/02, 

29/03, 26/04, 31/05.  
Planleggingsdager og ferier er tatt hensyn til i forslaget. Forslag til møteplan ble 
vedtatt.  

 
9. Diverse informasjonssaker. 

- Regnskap for skoleåret 2016/2017 ferdigstilles av kasserer 
(Jannicke) og gjennomgås av revisor (Njål) før sommeren, hvis 
mulig. Legges fram til godkjenning på første FAU-møte etter ferien. 

- Skoleavis: hvis FAU har innspill til skoleavisen, kan vi melde det til 
Roar Vatne.  

 
10. Gruppearbeid 

- 17. mai: vel gjennomført og flott arrangement. Hurra! Engasjert 
komite.  
Forslag om å vente med å åpne boder og kafe til tale var over , slik 
at man får mer ro. 
Kafeløsning med bord i gangen: fint å få flere bord å sitte ved, men 
litt trangt, mulig problem ift rømning. Mulig å bruke klasserom til 
bord neste gang?  Mulig bruke filmsalen til kafe.  



Muligens bedre med kortere vakter, lettere å få foreldre til å melde 
seg. For mange kaker/kaffe/pølser. 
17. mai komiteen vil evaluere arrangementet og sende til 
leder/skolen. 

- Kulturgruppen trenger noen til å overta Vibekes jobb med 
kursorganisering, Maiken har tatt saken.  
Jorid melder seg til å ha FAU-kurs til høsten: kurs i dans og lek, for 
1. og 2. klasse. Jorid sender e-post til kulturgruppen for å avtale tid, 
osv.  

- Fysisk skolemiljøgruppen: noen fortsetter til høsten, bl.a. leder 
Unn Jenny, så fortsettelse av arbeidet her skal gå greit. 

- Psykososialt skolemiljø: leder Mette fortsetter til høsten, i tillegg 
til noen flere, så fortsettelse av arbeid skal gå bra. 

 
11. Eventuelt 

- Leder sender ut e-post til alle fau-repr med oppfordring til å 
informere om FAU og velge nye representanter på 
skoleavslutninger, spørsmål om hvem som skal fortsette til høsten, 
og ift tips til nyttige lenker til ny nettside med e-post adresse til 
Hanne.  

- Joy kontakter TV-aksjonen, ift kontaktpersoner på Fridalen FAU 
for høstens TV-aksjon. 

 
 
 
Mvh 
Velaug Myrseth Oltedal   faufridalenskole@gmail.com   
FAU-leder    velaug.myrseth@gmail.com      Mob. 41 64 99 97 
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