
 

 
Innkalling til FAU-møte Fridalen skule 

 
Dato: 01.06.2022 kl. 19-21  

Foreldrerådets arbeidsutvalg  
 

Stad: Filmsalen skulen (fysisk møte) 
 
Tilstede: 2A, 2B, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C/D, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C 
 
 
Saksliste: 

1. Opprop og godkjenning av innkalling: Ingen innvendinger 
  

2. Godkjenning av referat frå FAU-møte 27. april 2022: Ingen innvendinger 
 

3. Rektors hjørne - orienteringssaker 

● Gatefest : «prøvefest» før Fargespillmetodikk implementeres. Vil bygge dette 
til å bli noe større.  

●  
Natteravn : Lager vedtekter nå for å bli registrert i Brønnøysund. Ny søknad 
sendes snart. Skal starte opp i august. Er i dialog med andre natteravner i 
Bergen for erfaringsutveksling.  

●  
Neste skoleår: 89 førsteklassinger neste år. Bhg flytter ut, paviljong kan 
kanskje brukes fra skolestart, men har leiekontrakt til oktober, så det er ikke 
helt avklart.  Arkitekter jobber nå med planer til ombygging av bhg til 
skoleformål.  

● Videreutvikling av lærere sammen med Slettebakken. Samarbeide med 
Fargespill, bruke fysisk aktiv læring. Vestland krysskulturell brobygger, drives 
sammen med Bergen Kommune. Kan hjelpe med til med kulturell brobygging 
og delta med innlegg/rådgiving på foreldremøte. 

● LIM : Holdt orientering. Prosjektet skal fortsette. Presentasjon vil bli delt. 
Mer informasjon om organisering kommer. Finansiering er på plass.  
Forslag om at LIM skal gjelde 5-7 trinn.  
 
 

4. Orientering om LIM v/ prosjektleiar Sandrino Birkeland, Idrettsrådet i Bergen (15 
min) 
Prosjektleiar for LIM vil orientere om ordninga og status for Fridalen skule. Se 
presentasjon vedlagt.  
 



 
5. «Fridalens nye klær» v/ Friederike U. Hoffmann 

Informasjon og drøfting rundt ideen «Fridalens nye klær». Skildring av ideen er sendt 
ut som sakspapir før møtet. Skolen støtter prosjektet. Akkurat nå er det ikke plass, 
men det kan brukes areal i kjeller som nå ryddes. Her trenges det også frivillige. Må 
sette klare regler for hva som kan leveres inn. Hele rene klær. Kan elever bruke 
denne butikken til skoleprosjekt, lære hvordan man driver butikk? Også mulig å 
samarbeide med K+H undervisning, og SFO kurs re-design av klær. Plan å starte opp i 
løpet av 2023. 

 
 

6. Kandidat til sekretær til styret 
Kandidaten til sekretærvervet må stille i 17. mai-komiteen (6. trinn). Dermed treng vi 
ein ny kandidat til sekretærvervet. Vi ber om at nye kandidater melder seg på møtet, 
så slepp vi å opprette valkomite.  
 
4C Kristel Furset Karlsen stiller som ny kandidat til sekretær. 
 
 

7. Orientering om årsrapport og årsmøte 
Gruppene vil snart få tilsendt e-post med førespurnad om bidrag til årsrapport.  
Vi ber om at alle noverande representantar, inkl 7. trinn, møter på årsmøtet 31. aug 
kl 19, dersom de har mulegheit. 
 
Frist 15. juni for innlevering av rapport 
 
 

8. Orientering frå arbeidsgruppe Kurs og kultur v/Vegard Markhus 
Status for haustens kurs. 
Ikke alt er landet enda. Sjakk, tegneserie, Re-design ser ut som de er landet. Venter 
på tilbakemelding fra Breakdance, KlangPang og om vi får tilgang på gymsal til 
kanonball eller innebandy. Søknad om nærmiljømidler er sendt, søkte om 60000,-  
 

9. Orientering frå arbeidsgruppe Psykososialt skulemiljø v/Gjertrud Coutinho  
Planar for haustens arbeid i gruppa.  
FN-dag. Vil gjøre noe ut av denne dagen. Hatt idemyldring for hvordan dette skal 
gjøres. Mat fra forskjellige verdenshjørner? Skal det være noe spesielt fokus på 
dagen? Skal skolen gjøre noe opp mot denne dagen? Må avklares så dette kan 
koordineres. Fargespill eller lignende som underholdning? Fortsette å følge opp 
foreldedremøte 2, så dette blir gjennomført og etablert som årlig arrangement. 
 

10. Orientering frå arbeidsgruppe Fysisk skulemiljø v/Ina Nepstad  
Planar for haustens arbeid i gruppa. 
Jobber med Hjertesone og trafikkproblematikk rundt skolen. Trygg skolevei.  
Alle i den gruppen trer av etter dette semester. Ingen store nye saker på gang.  
 

11. Orientering frå 17. mai-komiteen v/Arne Hydle   



Evaluering av årets 17. mai-feiring.  
Bra gjennomføring, gøy med skikkelig feiring igjen.  Litt lite folk til gjennomføring  på 
dagen. Komiteen skal ha evalueringsmøte og skrive erfaringsdokument. Noen 
forbedringspunkter, som neste komite tar tak i. Omsetning ble ca 47000,-. Alle 
utgifter er ikke inne, så fortjeneste kommer det oversikt på senere.  
 

12. Orientering frå SFO-kontakt v/Marianne Holvik 
Har prøvd å etablere samarbeid med SFO leder, vil ta tak i ny SFO leder når den 
begynner 1. August.  Få mer strukturert samarbeid med SFO, i form av regelmessige 
møter med avdelingsleder for eksempel 1x pr skoleåret. Lite tilbakemeldinger fra 
foreldre til SFO-kontakt i dette skoleåret. Vet alle foreldre at det finnes en SFO-
kontakt i FAU? Å bedre kommunikasjon ut til foreldre har høy prioritering. Ha faste 
møter med SFO. Håper på et løft i SFO til høsten.  
Forslag: FAU leder og SFO kontakt møter ny SFO leder i begynnelsen av skoleåret. 
Tema for møtet:  
-bedre kommunikasjon mellom SFO og foresatte - for eksempel via felles ukesplan 
for skole og SFO. 
-bedre kvalitet i innhold av SFO arbeid. Mange barn klager over at SFO er kjedelig. 
Mange foreldre opplever SFO som en oppbevaringsboks uten pedagogisk konsept.  

 
 

13. Eventuelt  Må finne ny ansvarlig til TV-aksjonen. Forrige ansvarlig er til disposisjon 
for spørsmål. 
 

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


