Utkast til Referat FAU-møte Fridalen skole
Den 25.11.20 kl. 19-20.45
Foreldrerådets arbeidsutvalg
Sted: Digital deltakelse Google Meets

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
o Godkjent uten kommentarer
2. Godkjenning av referat forrige møte
o Godkjent uten kommentarer
3. Nytt fra skole v/ rektor
o Status og standard for undervisning ved hjemmeskole
● Forslag til standardformular sendt til lærerstaben. Frist 24.11 til å
kommentere. Rektor nevner kort at det er forskjeller i standard ved
karantene for fulle klasser sammenliknet med karantene for
enkeltelever. Detaljer kommer. Ønsker å kunne snarlig distribuere til
elever og foresatte.
● På spørsmål svarer rektor at det i utgangspunktet ikke er tatt inn noe
om hvilke krav/forventninger som hviler på hjemmet ved barn i
karantene, men at dette kan tas med.
o Status Covid19
● Flere klasser har vært i karantene siste ukene, en klasse i karantene
denne uke (24.11.- 30.11).
● 5 ansatte tilknyttet skole og SFO for dette trinnet i karantene.
● Rektor får spørsmål om hvordan skolen håndterer karantener som
forhindrer at spes.ped timer blir avholdt. Rektor svarer at dette er en
krevende situasjon, som dessverre ikke blir fulgt godt nok opp per i dag.
Det kan eksempelvis ikke loves at mistede timer vil bli tatt igjen ved
senere anledning.
o Status bemanningssituasjonen
● Mistet kjær lærer ved plutselig dødsfall. Hun var kontaktlærer for 5C.
Hilde Garman blir ny kontaktlærer for denne klassen fra 15.desember.
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● Flere langtidssykemeldinger. Vil derfor utlyse en lærerstilling med
tiltreden 01.01.21-31.07.21. Benytter ellers pedagogisk vikarsentral,
men ønsker flere faste å spille på.
● Økende annet sykefravær grunnet korona relaterte årsaker og annet,
og det er mer utfordrende å få inn erstattere.
Status for klasser med oppfølgingsbehov
● Rektor kan ikke gå i detalj på situasjonen i enkeltklasser. Påpeker kort
at vanlig tiltak er to lærere inne for å styrke lærertetthet og at det
brukes ressurser for å følge opp.
Status for SFO-miljø
● Fokus på planarbeid og et mer helhetlig samarbeid for utarbeiding av
årsplanen.
● Stort vikarbehov
● Krevende avvikling av SFO hverdagen med smittevernstiltak
● To ansatte slutter og stillinger er utlyst.
Erfaringer med bruk av Team Skyfritt
● Rektor er positiv til den veiledning, kartlegging og oppfølging som blir
gjort på mellomtrinnet. Svært positivt at Fridalen blir prioritert og at
Team Skyfritt følger opp over tid.
● Bergen kompetansesenter for læringsmiljø (BKL) følger opp i lavere
trinn. Her er tilbakemeldingene positive og de vurderer å avslutte
pågående tiltak.
Informasjon og erfaringer med Hjertesone
● Åpning av Hjertesonen ble holdt den 20.11. Flere foresatte var plassert i
utkanten av Hjertesonen og delte ut refleks og informasjonsskriv til
bilistene.
● Trygg Trafikk var fornøyd med tiltaket.
● Planen er flere liknende arrangement.
● Refleksvester kommer.
● På spørsmål om man ser en endring i trafikkbildet etter innføringen sier
rektor at dette er vanskelig å svare på ettersom der ikke har vært gjort
målinger. Dette kan være noe å se nærmere på og som eventuelt
elevrådet kan bidra med. Politiet, som var tilstede på åpningen,
kommenterte at det ikke var mye biler i Hjertesonen det aktuelle
tidsrommet.

4. Orientering- forslag til etablering av foreldredrevet foreldremøte per klasse
Arbeidsgruppe psykososialt skolemiljø fremmer et forslag om å få etablert et ekstra
foreldremøte pr. skoleår per klasse, med dedikert fokus på skole- og klassemiljø.
Formål er å vie tid og fokus til skole-/klassemiljø (det blir liten tid til dette i skolens
foreldremøte), bidra til å lage en arena for å samle foreldrene i klassen, legge til rette
for trygg og åpen dialog, deling av erfaringer og gjerne sammen komme frem til
forslag til tiltak som foreldre kan bidra med. Det er godt dokumentert fra
mobbeombud og Bufdir at slike møter kan ha god verdi, og det finnes også en del
materiell til benyttelse.
Det er ønskelig å vedta etableringen av dette foreldremøtet i FAU møtet i januar. I
forkant vil arbeidsgruppen utarbeide materiell som kan benyttes for planlegging og

gjennomføring, bruke dette og gjøre erfaringer og dele disse, og videre ta ansvar for
å forvalte FAU sitt materiell for slike møter.
Gruppen presenterer foreslått opplegg og materiell i januarmøtet og det voteres over
å forplikte på gjennomføring, oppdatere skolens sosiale handlingsplan (kapittel
skole/hjem samarbeid) og FAU sine vedtekter. Tekster sendes i forkant av møtet i
januar.
5. Sak knyttet til foreldres innspill i mediesaker og ansvar for skolens omdømme
FAU og foreldre har fått henvendelser om å «bidra til å styrke skolens omdømme» fra
ulike instanser, gjerne nevnt i samme ordelag som mediedekningen av skolemiljøet
på Fridalen skole er nevnt. FAU har tatt dette opp i SU, og gitt innspill der om at dette
kan tolkes som et forsøk på å begrense ytringsfriheten til foreldre. Det er ønskelig
med en diskusjon om temaet i FAU-møtet, der vi belyser og diskuterer ulike sider ved
utsagnene fra ulike hold, og kommer frem til en omforent konklusjon om hvordan vi
skal forholde oss til temaet dersom problemstillingen dukker opp igjen.
Forslag til konklusjon presenteres og tilstrebes landet i møtet.
Følgende ordlyd ble konkludert i møtet:
FAU har ikke som sitt mandat å styrke skolens omdømme. Det er viktig at FAU og
foreldre kan uttale seg fritt i mediesaker som angår skolen, uten at man skal måtte
vurdere hvilken påvirkning dette vil ha på omdømmet til skolen.
FAU har forståelse for at lærere og skolen opplever det som uheldig hvis foreldre
snakker negativt om skolen hjemme. FAU vil oppfordre alle foreldre til å bidra
konstruktivt inn i skole-/hjem-samarbeidet, og gå i dialog med kontaktlærer hvis man
er bekymret for forhold ved skolen og sitt barns trivsel.
6. Orientering om forslag fra FAU til SU om innføring av “Timen livet”
“Timen Livet” er et verktøy for å arbeide aktivt med skole- og klassemiljø.
o Rektor har gitt tilbakemelding på sak i SU om at det er verktøyet «Smart
oppvekst» som skal brukes ved Fridalen skole og derfor innføres ikke Timen
Livet. Smart Oppvekst som verktøy skal implementeres over en periode og
informasjon til foresatte kommer fremover etterhvert som delene i verktøyet
tas i bruk i klasser (påbegynt).
7. Orientering fra arbeidsgruppe LIM (lekser, idrett, mat - ettermiddagstilbud)
Det er behov for flere ressurser inn denne i arbeidsgruppa, og folk som er interessert
bes om å melde seg i møtet.
o Det vil bli prioritert å gi gruppen ressurser dersom det blir klart at man får
midler til prosjektet i desember.
o Skolen har bekreftet at de ønsker LIM og at det vil stilles med nødvendig
personale.
o Det er møte i Byrådet 1.desember der forslag til budsjett legges frem. (LIM ble
ikke foreslått i første runde)
o 16.desember blir det tatt en avgjørelse.
o Kristine Wold Andersen har søkt støtte gjennom Sanitetskvinnene.

o Avdelingsleder Randi Døsvig er bedt om å bistå og potensielt legge press på
byrådet for å gjennomføre en LIM satsing ved Fridalen.
o Mange politikere er informert og Fridalen har blitt nevnt i flere møter.
8. Orientering fra arbeidsgruppe Kurs og kultur
○ Planlegging for neste år i gang. Må søke midler for kalenderår, ikke skoleår.
○ Er i dialog med SFO vedrørende faktisk gjennomføring. SFO informerer at de
er ok med nåværende system.
○ Kursgruppen vil fokusere på kurs med lav avgift, lang varighet og mulighet for
mange deltakere.
○ Gitarkurset oppfyller ikke disse kriteriene, men gruppen har kontaktet
Fedback studio og oppfordret til at de etablerer seg på Fridalen på eget
initiativ.
○ Kursgruppen oppfordrer FAU representanter til å utforske i klassene om det
er noen som kan holde frivillige kurs ved skolen. Ikke bundet til SFO tiden.
9. Orientering fra arbeidsgruppe Psykososialt skolemiljø
○ Besluttet at det ikke vil holdes temakveld om sosial handlingsplan, naturlig at
denne blir tema på eventuelle foreldredrevne foreldremøter.
○ Diskutert hvordan og på hvilke områder gruppen best kan sikre å bli hørt ved
kommende tilsyn. Gruppen ønsker å ha fokus på hvordan det fysiske
skolemiljøet spiller inn på trivsel, det nevnes eksempelvis mangel på
spesialrom, sanitære forhold, elevtall opp mot areal, mangel på rom til bruk i
SFO.
○ Foreldreundersøkelsen vil snarlig sendes ut. FAU representanter bes
oppfordre i de enkelte klasser til at flest mulig svarer.
10. Orientering fra arbeidsgruppe Fysisk skolemiljø
○ Gruppen har holdt sitt første møte med ny leder. Gruppen vil holde møte 1
uke før ordinært FAU møte.
○ Følgende saker var på agenda: Tilsyn; Arealbehov, herunder skolebruksplan
og barnehagebruksplan og skolens behov for arealet tilknyttet barnehagen,
gruppens rolle ved tilsyn, skoleplass, grusbanen og trafikk.
○ Skoleplass; Det er kommet ny plan for oppgraderingen. Noen endringer fra
tidligere, og detaljene er ikke helt klart. Det meldes at komplett byggesøknad
ikke er på plass, men at det antas likevel at byggestart er i slutten av januar
21. FAU og skoleledelsen har sendt inn noen kommentarer på nye
plantegninger, se vedlegg.
○ Richard følger opp mot idrettsavdelingen. Ikke ytterligere kommentarer til
dette punktet nå.
○ Gruppen har kontaktet bymiljøetaten vedrørende gangfelt i Schweigårdsvei.
Det var av dem vurdert at forholdene ikke lå til rette for etablering av dette,
men at det pågikk et prosjekt for å trygge skoleveien mot Inndalsveien som
muligens påvirker dette krysset også.
11. Orientering fra SFO-kontakt

○ Det arbeides nå med innspill på informasjonsmateriell til foresatte og elever
som er skolestartere for bedre overgang fra barnehage til skole. Forslag
utarbeidet og delt med SFO leder.
○ Det spilles inn at denne ressursen på brukes inn i de ulike gruppene der SFO
har viktige interesser.
○ Psykososialt skolemiljø har feks invitert SFO kontakt til møte der SFO står på
dagsorden.
○ Når skolebruksplanen kommer på høring vil SFO sone behov være viktig å få
med FAU og fysisk arbeidsgruppe sitt arbeid rundt det.
12. Orientering fra 17. mai komiteen
○ Gruppen er nylig etablert og ledes av Morten Neteland.
○ FAU leder ta kontakt for overlevering av informasjon
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FAU leder for Fridalen skole
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