Referat fra årsmøte i FAU ved Fridalen skole
Den 25.08.21 kl. 19-21 ble det holdt årsmøte for
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Fridalen skole
Sted: Fridalen skole Gymsal + digitalt. 36 representanter deltok.
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
a. Godkjent uten innsigelser
2. Godkjenning av referat fra møte 26. mai 2021.
a. Godkjent uten innsigelser
3. Informasjon fra skolen v/rektor
a. Fin oppstart, lærerkabal på plass.
b. Oppstart på grønt nivå, elevene leker på tvers av alder og klasse og dette har
vært veldig positivt.
c. Uteområdet er halvveis ferdig, på denne delen kommer disse, klatrestativ,
sandkasse, utescene og beplantning.
d. Ønsker innvielse av uteplass og bruk av ny scene ved å holde utekonsert for
alle elever og foresatte.
e. Skal lukke avvik på skolebygg, kun noe kosmetisk som gjenstår. Skolen skal så
være i henhold til standard for offentlig skolebygg.
f. Nytt elevråd snart på plass.
g. Trivselsledere som ble valgt i vår som ønsker å være i høst skal få fortsette.
Disse skal bli kurset i oppgaven sammen med Lars fra SFO.
h. Ønsker å få til nettvettsveiledningsprogram i samarbeid med FAU. Spesielt for
elever på mellomtrinn og foresatte.
i. Skolen er positiv til initiativ fra FAU for å få opp aktiviteter for klasser på
kveldstid
j. Skolen ønsker å starte “Natteravn ordning” på ettermiddag/kveld i
nærområdet. Dette har hatt stor suksess i andre bydeler. Gjennomføres i
samarbeid/dialog med politiet (oppsøkende avdeling), Tryg, Sletten senter og
Slettebakken skole. Rektor skal befare sammen med Trane og Slettebakken
om kort tid.
k. Planlegger å gjennomføre Ulriken opp som et felles initiativ for alle elever.
Dersom foreldre kan bidra kan de melde seg til Harald. FAU må vurdere om
det kan gis støtte, eksempelvis til noe mat på toppen.
4. Velge 2 repr. som skal godkjenne protokoll (referatet fra årsmøtet)

a. Ida Jansen Johndal og Christian Øxnevad-Gundersen
5. Behandling av årsmeldingen (sendt ut sammen med innkalling)
a. Årsmeldingen oppsummerer det vi har gjort og neste FAU bruker som
veiledning for videre arbeid
i.
Viktig arbeid for FAU i 2020/21:
1. Tilsyn og aktivitetsplikt
2. Medieoppslag
3. Skolemiljø
4. SFO kontakt etablert som ny rolle i FAU, ønsker å videreføre
5. Innspill bedring av uteplass
6. Innspill skolebruksplan, jobb med overtakelse av
barnehageareal (oktober 2022)
7. LIM etableres ved Fridalen skole, sjette trinn starter opp nå.
Utvides til andre trinn etterhvert. Hvorvidt det trengs en egen
FAU kontakt videre for dette arbeidet skal vurderes underveis.
ii.
FAU håndbok og revisjon av vedtekter som tas opp under eget punkt.
b. Det gis ingen innspill fra representantene for innhold i årsmeldingen.
6. Behandling av regnskap (sendt ut til representantene sammen med innkalling)
a. Kasserer går gjennom regnskap
i.
Hovedutgift er kursene. Føring noe utfordrende grunnet avlysninger/
grunnet smittevernstiltak. Noen kursrelaterte kostnader/inntekter ført
i regnskap for forrige skoleår og derfor ser det ut til at en del kurs går
mer i minus enn realitet.
ii.
Klang Pang mest i minus, kostbart kurs, to instruktrører. Populært kurs
og plass til mange barn.
iii.
Driftsmateriell er en større utgift enn tidligere. Gjelder eksempelvis
blomster til ansatte og 3000,- i sponsing av refleks aksjon.
iv.
17. som inntektskilde har utgått i to år. Har likevel hatt utgifter
gjennom sponsing av 17.mai midler til sjette trinn.
v.
I regnskap følger et etterslep fra tidligere. Dette gjelder sponsormidler
for å betale Ulriken Janitsjar.
vi.
Små utgifter igjen på ca. 12 000,- begrunnet i manglende kvitteringer
og faktura.
vii. Gjenstår å godkjennes av FAU revisor. Ingen innvendinger fra FAU.
7. Godkjenne budsjett (sendes representanter)
a. Foreløpig budsjett legges frem. Budsjettert for 13 kurs for i høst.
b. Det ble søkt om 65 900,- i nærmiljømidler hos kommunen. Søknadsfrist
13.august. Ikke fått svar enda.
c. Budsjett godkjent uten innsigelser
8. Valg av FAU styre (leder, nestleder, sekretær og kasserer).
Valg av revisor. 2 forhåndsmeldte kandidater til styreverv, nye kunne melde seg i
møtet eller sende FAU e-post i forkant.

Følgende ble valgt inn:
Leder: Velaug Myrseth Oltedal representant 3D
Nestleder: Friedrieke Urbassek Hoffmann, representant 2A
Sekretær: Gørild Berg representant, 7B
Kasserer: Børre Myklebust representant 3B
Ingen verv hadde flere kandidater til valg, alle ble direkte valgt inn.
Revisor ble ikke valgt og velges ved neste FAU møte. Leder følger opp dette.
9. Revisjon av vedtekter - (utkast til godkjenning sendt representantene sammen med
innkalling
a. Gjennomgang av bakgrunn for arbeid
b. Godkjent uten innsigelser
10. Informasjon om FAU håndbok
a. Ikke instruerende, utelukkende et hjelpemiddel for kommende FAU for
hvordan arbeidet kan struktureres.
b. Levende dokument, foreslår at nye FAU styret finner en form på dette.
c. Det nevnes punktet om informasjonsdeling ut i klassene. Dette er den enkelte
representants ansvar og det diskuteres hvordan man kan sikre god
informasjonsflyt. Det anbefales å komme i gang med dette tidlig. Skolen har
ikke lov å distribuere e-post adresser. Det gis et tips om å sende e-post til
klassen via kontaktlærer og oppfordre alle foreldre til svar direkte til FAU
representant. Eventuelt kan man bli enig om en kommunikasjonskanal i
høstens foreldremøte.
11. Godkjenning av møtedatoer skoleåret 2021/2022: Forslag er siste onsdag i måneden
som før.
29.09, 27.10, 24.11, 26.1, 23.2, 30.3, 28.4, 1.6 (foreslått flyttet 1 uke grunnet siste
onsdag i mai er dagen før Kr.himmelfart), 31.8 (årsmøte for skoleåret 2021/22)
- Godkjent
- Foreslår å videreføre innkalling både digitalt og fysisk
12. Ressurssette FAU arbeidsgrupper og FAU kontaktperson er for hhv SFO og LIM*
(Fysisk skolemiljø, psykososialt skolemiljø, kultur- og kursgruppen, 17.mai gruppen).
Arbeidsgruppene velger leder eller ansvarlig for å kalle inn gruppen til første
arbeidsmøte.
*LIM er et ettermiddagstilbud “lekser, mat og idrett”, i første omgang for 6.trinn)
-

SFO kontakt- Marianne Holvik representant for 3C

-

LIM- I utg.pkt har ikke FAU er rolle i LIM prosjektet. Kommende FAU beslutter
om det trengs en ressurs for koordinering.

-

Arbeidsgruppene; alle i FAU skal tilhøre en gruppe eller ha verv. Gruppene
konstituerer seg velger leder og lager mandat for arbeidet. Leder i hver
arbeidsgruppe rapporterer løpende inn til FAU leder. Hver gruppe kaller inn til
et første møte fortrinnsvis før neste FAU møte. Tidligere ledere skal bidra til

Bergen 04.10.2021

