
 

 
Referat FAU-møte Fridalen skule 

 
Dato: 27.04.2022 kl. 19-21  

Foreldrerådets arbeidsutvalg  
 

Stad: Filmsalen skulen (fysisk møte) 
 

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

 
Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling: Ingen innvendinger 
 

2. Godkjenning av referat frå FAU-møte 30. mars 2022: Ingen innvendinger 
 

3. Rektors hjørne – orienteringssaker: 
Øyvind Risø, avd.leder for mellomtrinnet, stiller for rektor.  

• Arbeidet med fotballbanene er påbegynt denne uken, men skolen har ikke 
fått noen fremdriftsplan, heller ikke noen plan over den delen av 
fotballbanen som ikke skal brukes til fotballbane. 

• Lærerkabalen for neste år er klar, lærerne ble informert i dag. Ingen store 
forandringer. Ingen forandringer i gruppe/klassesammensetninger. 

• Besøksdag for barnehager: Skolen setter dato for besøksdag og skolen sender 
mail til barnehager, evt kan det tas kontakt med skolen om det ikke har 
kommet noe brev. 

• LIM legges ned fra høsten av, grunnet manglende finansiering. 

• Beskjed fra SFO leder, Lars Haukås: Skal ikke være skjermtid i matpause i SFO. 
Alle skal ut etter 30 minutter spisetid nå når det er fint vær. Smøremåltid ble 
startet opp i mars, dette bør informeres tydeligere og informasjonen må gis 
direkte til foreldre, ikke bare via nettside.  

• Felles ukeplan fra skole og SFO ønskes, må ut som ranselpost, evt som epost. 

• Informasjon fra avd.leder om at Lars Haukås slutter i stillingen som SFO-leder 
fra høsten. FAU ønsker å invitere ny SFO-leder til FAU-møte til høsten.  

• Dato for gatefest: 2. juni.  
Det blir talentiade-finale på gatefesten. 
Svar fra FAU-kontakt: Avslag om midler til gatefest, det ble søkt om 8000 kr, 
svar fra kommunen var at de har lite midler. Nå må det bli dugnad og spleis,- 
foreldre kan ta med mat, mat fra forskjellige kulturer. Skolen kan søke 
sponsor. Kan være grilling, med salg av mat. Inntekter går til Nyenga.  
Gatefesten er elevrådet sin fest. FAU hjelper til med det elevrådet ønsker vi 
skal gjøre.  



 
4. Orientering frå SFO-kontakt v/Marianne Holvik: Informasjon ang SFO se pkt.3. 

 
5. Evaluering av foreldremøte nr 2, v/ Friederike Hoffmann 

Vi har fått gode tilbakemeldingar etter foreldremøtet, men tek ein runde på korleis 
møtet gjekk i dei ulike klassane, og om noko bør endrast til neste gang. 
En utfordring ang foreldremøte for hele skolen er at mange har barn i forskjellige 
trinn og kan da ikke være med på foreldremøte til alle barna sine.  
 
Stort sett var klassene fornøyd med gjennomføring av foreldremøtet, og skolen tror 
dette kan bli en fin tradisjon for Fridalen. Foreldre synes det var fint å få tid til å 
snakke om andre ting, som en ikke får tid til på det ordinære foreldremøtet. 
 
Foreldre selv må gi beskjed om behov for tolk, skolen bestiller da tolk ved behov. 
Delte meninger i foreldregruppen om lengden på fellesmøtet. Noen synes det ble litt 
for kort og overfladisk, burde heller gått mer i dybden på noen områder, mens andre 
synes det var passelig. 
 
Det ble diskutert om en skulle dele det opp, slik at halvparten av klassene hadde 
klassemøte før fellesmøtet, og halvparten etter fellesmøtet, slik at foreldre kan gå til 
flere klasser. Det ble ikke konkludert på hva som er best. 
 
Diskuteres ang integreringskontakt i klassene. For noen klasser kan en slik kontakt 
være et behov, og i andre klasser ikke. Dette tilpasses hver klasse sin situasjon. 
Spm om det er noe fond eller noe FAU kan søke om, som klassekontakter videre kan 
søke fau om ved behov for fellesarrangement, integreringsmidler. Dette spilles 
videre til de i FAU som har tatt på seg å se nærmere på muligheter for søknader. 
 
Viktig med kontinuitet i foreldremøter, hver klasse har sin agenda som oppdateres 
for hvert klassemøte og så plukker man opp tråden igjen neste år. Viktig med 
videreformidling til neste års klassekontakt. Det er FAU-representant sitt ansvar å 
videreformidle for hvert år. 
 

6. Nedsetting av valkomité for styret 
For skuleåret 2022/23 treng vi å velge ny nestleiar til styret. Jmfr vedtektene §14 må 
vi nedsette ein valkomité som består av avtroppande FAU-representantar. Vi treng 
minst to representantar til denne, og valkomitéen skal finne fram til nye kandidatar 
til styreverv. Viss vi har ein kandidat til nestleiar-vervet på møtet, treng vi ikkje 
nedsette valkomite. 
 
Stiller til valg til nestleder: Lisa Hartveit. Da har vi kandidater til alle verv i styret for 
kommende skoleår, men det er fortsatt mulig å melde seg som kandidat hvis en 
ønsker det. Ved flere kandiater til et verv, blir det foretatt valg på årsmøtet. 
 
Revisor er på plass. Må skrives årsmelding, e-post til alle gruppene kommer i løpet av 
mai. Vi trenger innspill fra hver gruppe til rapport fra året, hva som er gjort. Kan se 
på fjorårets rapport for å få ideer. 



 
 

7. Orientering frå arbeidsgruppe Kurs og kultur v/Vegard Markhus: Begynt å planlegge 
for neste år. Vurderer nye kurs til høsten. Rektor har foreslått bruk av sløydsal. 
Forslag også om redesign/sying. Svømmekurs blir det trolig ikke tilbud om til høsten 
pga dette er opp til svømmeklubbene å prioritere, men leder tar kontakt med 
svømmeklubb igjen for å høre om muligheter. 

 
 

8. Orientering frå arbeidsgruppe Psykososialt skulemiljø v/Gjertrud Coutinho:  
              Ikke noe nytt å melde.  

Dersom det skal lages en internasjonal dag til høsten bør man begynne å       
planlegge det nå før sommeren. Det har blitt mer fokus på gatefest. Oppfordring fra 
leder: Åpen dag på skolen der fritidsaktiviteter informeres om må gjøres tidlig på 
skoleåret – lage en konkret plan sammen med skolen nå før sommeren. 
 
 

9. Orientering frå arbeidsgruppe Fysisk skulemiljø v/Ina Nepstad :  
Ina var ikke til stede. Orientering ved Elin Sørhus. 
Ikke noe nytt å melde. Trengs søknader på nye sykler, usikkert om dette er FAU sine 
sykler eller skolen sine sykler. Skolen skal sende inn en søknad og FAU skal støtte, 
men det har stoppet opp når han som hadde med dette å gjøre er sluttet på skolen. 
Vi må ta tak i dette og finne ut ang disse syklene, og om det er behov for syklene. 
Dersom det er aktuelt med sykler trengs det også en vedlikeholdsavtale for syklene. 
Neste søknadsfrist er september. 
 
 

10. Orientering frå 17. mai-komiteen v/Arne Hydle:  
Rema1000 er kontaktet, korpset er på plass, skal lages vaktliste for kafè som 6. trinn 
skal fylle. I tillegg skal hver klasse stille med 3 kaker og 5 kanner kaffe. FAU-kontakt 
skal organisere dette for sin klasse, men vi avventer ny mail fra 17. mai-komitè. E-
post skal komme snart. 
Avleveringstidspunkt og –sted for kaker/kaffe kommer.  
Det har vært tegnekonkurranse og program utarbeides. Arrangementet blir fra kl 15-
17, som normalt. 
Skolen sender invitasjon til Fridalen barnehage og evt Årstad Brannstasjon 
barnehage om å være med å gå i tog. 
 
 

11. Eventuelt 
- Orientering om arbeid med årsmelding og oppdatering av FAU-handbok. Det 

kommer e-post om dette til alle grupper snart. 
 
 
 
Mvh 
FAU-leiar for Fridalen skule 



Velaug Myrseth Oltedal 
 
E-post: velaug.myrseth@gmail.com 
Mob: 41649997 
 


