
 Referat fra FAU møte 

24.04.19 kl 19-21 

Sted: Fridalen skole, Personalrommet i 2. etg 
Møtt: Kristine Fauske (1C), Petter Goga (1D), Mari Røyrvik (2B), Ellen-Kristine 

Akselberg (3A), Arne Hydle (3B), Hanne Knustad (4B), Maiken Danielsen (6C), 

Marie Skurtveit Hagerup (7B), Lars Herfindal (7C) og Åshild Askeland Sefland (1A). 

Referent: Ellen-Kristine Akselberg.  

Saksliste 

1.   Nytt fra skole v/ rektor og tilbakemelding fra SU  

 

Drøfting av leksefri skole: Har vært felles drøfting av hva som er den gode, 

fornuftige lekse. Enighet om at det bør være noe lekser, men at disse bør gis 

med en bevissthet rundt hvorfor, ikke bare ”lekser for leksers skyld”. Greit at 

det ikke er altfor stor variasjon i rutiner knyttet til lekser.  

 

Uteområde: Koordineringsmøte i morgen mellom ulike aktører som skal 

samarbeide om oppgradering av skoleplass og grusbane. Spor av arsenikk 

etter prøveborring. SVEKO sender resultater skriftlig. Ikke lagt ut for anbud 

ennå. Prosjekt knyttet til skoleplass og grusbane må samkjøres, men er to 

uavhengige prosjekter.  

 

Hjertesone: Meldt inn trafikksikkerhetsplan for området. Befaring på skolen, 

FAU blir med kl 8 den 3. eller 7. mai for å klargjøre behovet. 

 

Det ble lyst ut lærerstillinger før påske, sannsynligvis åtte nye, samt en 

miljøveilederstilling. Dette vil være en sosiallærer/rådgiver som skal jobbe 



med psykososialt miljø. Kan være med helse- og sosialfaglig utdannelse, må 

være god på i komme i kontakt med barn og med å samarbeide med de 

voksne. Det planlegges en pedagog per 15 elever på første trinn. Møte med 

kommende førstetrinnslærere i morgen.  

 

2.   Godkjenning av innkalling. Godkjent uten kommentarer. 

 

3.   Godkjenning av referat for mars. Godkjent uten kommentarer. 

 

4.   Rektor ønsker tilbakemelding fra FAU på to saker:  

 

1)   Organiseringen av skolehverdagen som har vært skoleåret 

 2018/2019. Hvordan har elevene opplevd dette? 

 

Positive tilbakemeldinger fraalle trinnene representert på FAU-møtet. Eneste 

negative er at noen barn synes det blir for korte gymtimer. Kommer opp 

spørsmål om 4. klasse også kan regnes som ”de store” når en deler friminutter. 

Første trinn gjør det litt annerledes i frimminuttene ived oppstart  uavhengig 

av ny organisering. Det beskrives lang innkjøring på første trinn i år. Misnøye 

blant personalet da skolehverdagen blir forskjøvet, vanskelig å få dette til å gå 

opp med egen familielogistikk, utnyttelse av tid før undervisning mm. Mener 

ny ordning gir flere avbrudd i undervisningen, færre voksne ute. Støy fra 

friminutt. Foreldregruppen mener fleksibel oppstart og delte friminutt bør 

videreføres da det oppleves som tryggere for barna at færrest mulig barn ute 

samtidig. FAU har fått tilbakemelding fra at mange både første- og 

andreklassinger er overveldet tross ny ordning. Foreldre med eldre barn 

forteller at deres barn nå opplever at friminutter er mer oversiktelig og 

tryggere enn tidligere skoleår.  

 

2)  Kvalitetsoppfølging; skolemiljø. Se også eget dokument.  

 

I år intern kvalitetsoppfølging med fokus på skolemiljø. Arbeid i grupper med 

med Vurderingskryss for foresatte.  



 

5.   Eventuelt. Meld gjerne saker inn her i forkant. 

  

Hvem kan sette opp kritetier for bruk av FAU-midler til kulturaktivitet på 

trinnene? Ev andre muligheter for å markere skolens 75 årsdag? Kanskje en 

kake? Kristine Fauske ser på dette, samt tas videre i SU. 

 

Mulig å ha første FAU-møte i august for å komme raskt i gang med 

organisering av kurstilbud? Praktisk vanskelig å få til da ny representanter 

ofte ikke er på plass, men mulig å begynne arbeidet i gruppen før første FAU-

møte.  

 

Noe 17.maigruppen trenger fra FAU? FAU  pleier å arrangere rydd 

skoleplassen-dag i forkant av 17.  mai. Må klareres med vaktmester.  

 

 


