
 

 
                          Referat FAU-møte Fridalen skole 
 

Dato: 27.10.21 kl. 19-21  
Foreldrerådets arbeidsutvalg  

 
Sted: Filmsalen skolen (fysisk møte) 

 
Tilstede: 1a, 2a, 2b, 2c, 2d, 3b, 3c, 3d, 4a, 4c, 4d, 5a, 5b, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 
 
 

Saksliste: 

 

1. Godkjenning av innkalling.  
- Innkalling godkjent.  
 

2. Godkjenning av referat fra FAU-møte 29.sept 2021 
- Referat godkjent  
  

3. Rektors hjørne 
- Natteravnordninga: 

Slettebakken og Fridalen skal starte natteravn i fellesskap, med frivillige 
organisasjoner og Sletten senter, tirsdager og fredager. Skal lage et styre for å få i 
gang ordningen til våren. Det er mindre behov for natteravn om vinteren, siden 
det er færre barn ute på kveldene når det er mørkt. 
Gjøres i samarbeid med forebyggende avdeling i politiet. Foreldre til de eldste 
barna i barneskolen er de som går. Natteravn i Fana har gode erfaringer.  
Det kom forslag fra FAU om samarbeid med Gimle skole.  

 
- Fridalen har fått sin egen Fløybane: 

Har fått en egen Fløybane!! Det koster en del penger å få fraktet denne. Er i 
kontakt med Bergen kommune for å få finansiert dette. Koster 50.000,- å frakte. 
Så kommer utgifter til oppgradering, strøm osv. Kan brukes til bursdager, møter, 
osv.  
Hvis det ikke går politisk, må vi fikse penger til dette selv.  

 
- SFO – informasjon ligger på skolens nettsider, månedsplan etc skal nå også 

sendes på mail. 
 
- Mat torsdager når 3. og 4. trinn starter kl 10: det har vært problem med avstand 

mellom spisetider. Anbefales 3-4 timer mellom måltid. Skolen presenterte en ny 



plan for måltidene. Ca kl 10-10.30 spiser de skolemat, og kl 14 spiser de på SFO. 
Kl 14 får de yoghurt med musli, og knekkebrød. Intervallene er nå innenfor på 
alle trinn. Skolen forventer at barna har spist frokost når de kommer på skolen.  

 
- Noen foreldre har spurt hvorfor SFO-barna må kle på seg og gå ut kl 08:15. Det 

virker tungvint å kle på seg for å gå ut igjen så raskt etter de har kommet. Når 
skolen starter møter alle elevene samlet ute før oppstart, og skolen mener dette 
er den beste løsningen. De ser at barna trenger den pausen og frisk luft, før 
skoledagen starter. I tillegg ser lærerne at de får en bedre start på dagen, når 
elevene går samlet inn, enn når noen er inne og noen er ute. 

 
- Benjamin-prisen – for god inkludering: Fridalen er plukket ut i 

kvalifiseringsrunden.  
 
 

4. Måltid som en del av undervisninga 
I dag inngår måltidet på skulen som en del av undervisningstida. Nokre foreldre 
melder at barna, som en følge av dette, ikkje får ro til å ete. Problem at barn kommer 
hjem med fulle matpakker. Fridalen har valgt dette fordi det er viktig at pedagogene 
er til stede når de spiser, blant annet med lesing etc. Skolen mener at dette fører til 
bedre kvalitet på spisetiden med mer ro. Alternativet er å forlenge skoledagen med 
30 min, og at det bare blir tilsyn i spisetiden uten pedagog. Hvis dette ikke går ut 
over fag, er det ingen problem, men det er opplevelse av at det blir «presset» inn 
faglig aktivitet som gjør at det for noen elever blir vanskelig å spise. Rektor sjekker 
med stab hvordan dette blir praktisert i de forskjellige klassene. Mange som melder 
at opplegget fungerer godt for sine barn.  
 

5. Orientering om gjennomført TV-aksjon v/Pernille Moe 
Bra gjennomføring, området klarte å skaffe nok bøssebærere, noe som mange 
bydeler ikke fikk til. Kun én rute som ikke ble gått, til tross for dårlig vær.  
 

6. Val av revisor for inneverande skuleår 2021/22 
Avventer svar fra tidligere revisor.  
 

7. FAU facebook-side  
Per i dag er FAU sin facebook side lite i bruk. Er det behov for å gjenoppta bruken av 
denne? FAU vedtok å legge ned Facebook-siden (evt ha den «sovende» en stund). 
FAU-representanter må «annonsere» nettsiden til FAU i stedet for til sine klasser. 
Det er lenke til FAU sin side på Fridalen skole sin side.  
 

8. Orientering fra arbeidsgruppe kurs og kultur v/Vegard Markhus 
Ikke mye nytt siden sist. Sender ut en kort brukerundersøkelse i starten av 
desember. 

             Vegard Markhus er leder. 
 

9. Orientering frå arbeidsgruppe psykososialt skulemiljø  



Ny leder ikke valgt. På neste møte velges leder. De går nå gjennom forrige 
foreldreundersøkelse for å finne veien videre. Ny foreldreundersøkelse kommer. 
Gruppen fikk nye medlemmer på møtet. FAU-leder vil sende ut oppdatert oversikt 
over gruppene, slik at alle vet hvem som er med i hvilke grupper.  

 
10. Orientering fra arbeidsgruppe Fysisk skolemiljø   

Ønsker flere medlemmer, og de fikk flere nye medlemmer på møtet. Ny leder ikke 
valgt enda, velges på neste møte.  
Nytt møte planlegges, Pernille Moe tar ansvar for å kalle inn til nytt møte i 
november. Jobber nå med hvilke saker de skal ta videre. Nye areal etter barnehagen 
flytter ut av norddelen, hjertesone rundt skolen, sykler som kan lånes. Prøver å få 
dialog med kommunen om trygg skolevei, men får ikke svar. Sendt bilder og mail 
som omhandler trafikkfarlige områder. Vil ha tiltak for å sikre skolevei, bl.a 
belysning. Forslag om å involvere de eldste elevene for å kontrollere hjertesonen. 
Også forslag om skilter for å markere sonen.   
 
 

11. Orientering frå SFO-kontakt  
Viser til rektors orientering. 
 

12. Eventuelt 
Informasjon om at det etter skoletid har vært bedrevet planlagt slåssing helt ned til 
første klasse, såkalte Fight clubs. Observert i sommer, skjedde utenfor skolens 
område og etter skoletid. Dette er noe natteravnene kan være spesielt 
oppmerksomme på. 
 
Kanskje FAU kan hjelpe å informere foreldre om økonomiske støtteordninger. FAU 
kan hjelpe med å fange opp de som har utfordringer. FAU-medlem jobber i 
Frelsesarmeen, og skal forsøke å utarbeide en enkel oversikt over støtteordninger 
som finnes. FAU følger opp dette. 
 
Hvordan kan FAU jobbe med integrering, og få med flere ikke-etnisk norske i FAU? Ta 
opp igjen Internasjonal dag? Foreslått som tiltak for psykososial gruppe. 
 

 
 
 
Mvh 
FAU-leiar for Fridalen skule 
Velaug Myrseth Oltedal 
 
E-post: velaug.myrseth@gmail.com 
Mob: 41649997 
 


