Innkalling til FAU møte Fridalen skole
Den 30.09.20 kl. 19-20.45
Foreldrerådets arbeidsutvalg
Sted: Fridalen skole, filmsalen i 2. etasje.
Digital deltakelse er tilgjengeliggjort for representanter i forkant

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av protokoll fra årsmøtet (referat forrige møte + årsmelding)
3. Signering av protokoll fra årsmøtet
4. Nytt fra skole v/ rektor
○ Status for arbeid knyttet til lukking av avvik etter Fylkesmannens tilsyn
○ Status bemanningssituasjonen
○ Informasjon om skolens arbeid med handlingsplaner og tiltaksområder
inneværende skoleår
○ Informasjon om leksehjelp, erfaringer så langt
○ Plan for foreldreundersøkelse og elevundersøkelse for inneværende skoleår
○ Status for plan for helseverntilsyn
○ Informasjon og erfaringer med Hjertesone
○ Evt.
5. Temakveld 22. september
○ Oppsummering og komiteens erfaringer v/Kjersti eller Karoline
○ Tilbakemeldinger på arrangement fra FAU/foreldre
○ Svar fra rektor på innkomne spørsmål som ikke ble tid til (sendes rektor i
forkant)
○ Innspill til videre tiltak fra FAU for arbeid rundt temaet
6. Svar fra rektor på oppfølgingspunkter fra tidligere FAU møter
○ Hva er skolens standard for hjemmeundervisning?
○ Henvendelser knyttet til SFO om behov for forbedring på innhold og rutiner
(kvalitetsløft), hva er planen videre?
7. FAU kontakt for SFO - kort om rolle, samarbeid og oppgaver v/Mona Louise
8. Nytt fra SU v/Anette og Karoline
○ Informasjon og oppsummering fra dialogmøte med skoleledelse 10.9
○ Arbeid med oppfølging av parametre knyttet til skolemiljøet (nøkkeltall og
undersøkelser)

○ Ønske om revitalisering av forarbeid for å realisere LIM ved Fridalen skole.
Informasjon om opplegget. Etablering av ressursgruppe i FAU og mandat.
9. Orientering om den digitale TV-aksjonen v/Sigrid
10. Arbeidsgruppene. Informasjon fra FAU sine arbeidsgrupper om pågående arbeid og
plan for videre for arbeid/fokusområder. Innplassering av nye FAU representanter i
gruppene (1. klasse og evt andre)
○ Fysisk skolemiljø - Nicolas
○ Psykososial skolemiljø - Kjersti
○ Kurs- og kulturgruppen - Petter
○ 17. mai komiteen - ikke avklart

11. Eventuelt - foreløpig innkomne spørsmål
○ Spørsmål til rektor: Hva er skolens standard eller anbefaling knyttet til
spisetiden (varighet og innhold. Lesing og/eller TV titting, ro og samtale)
○ Spørsmål til rektor: Hva er skolens standard for håndtering av private
mobiler/nettbrett/PC i skoletiden
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