
 

 
Referat fra møte i FAU ved Fridalen skole 

 
Den 30.10.19 kl. 19-21 ble det holdt møte for 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Fridalen skole 
 

Sted: Fridalen skole, personalrommet i 2. etasje. 
 
Saksliste: 

Innledende informasjon: FAU-leder har trukket seg fra rollen. Nestleder Anette Edvardsen 
vikarierer til ny leder er på plass. Det blir valg av ny FAU-leder neste møte 27. november. 
FAU sin e-post betjenes av Anette inntil ny leder er på plass.  

1. Nytt fra skole v/ rektor 
Oppfølging av saker etter forrige møte: 
 
- Toalettsituasjonen på 1. og 2. trinn, fysisk skolemiljø. Det er fortsatt mye urin, 

tidvis også avføring, på gulvet på toalettene. Rektor opplyser om at det har vært 
forsøkt ulike tiltak: Snakke med elevgruppen om problemet, bruk av dolapper for 
å ha oversikt over hvem som er på toalettet når. Aktuelle tiltak videre: Skilting på 
toalettene, siktemerker i toalettet, informasjon om toaletthygiene fra 
helsesykepleier. På sikt vil det være aktuelt å endre arbeidstiden til rengjørere for 
å ha tilgjengelig personell en større del av skoledagen (de er normalt sett ikke på 
skolen etter spisetid/lunsj). Det skal i tillegg utarbeides bedre rutiner for 
inspeksjon av toalettene i løpet av dagen, både på skole og SFO. 

 
- Lærertetthetsnormen i praksis på Fridalen skole. Per dags dato er det en 

pedagog per 12,5 elev på 1. til 4. trinn. Ressurser til spes.ped., grunnleggende 
norsk og morsmål kommer i tillegg. Krav til ressurser er 1 til 15. På mellomtrinnet 
er det 1 pedagog per 20 elever, det samme som krav til lærertetthet. I tillegg har 
det de siste to månedene vært to til tre ekstra assistenter knyttet til enkeltelever. 
Per dags dato har skolen ansatt flere årsverk enn budsjettert (2,2 millioner over 
budsjett dersom man regner årsvirkning på stillingene). Rektor begrunner dette 
med at han har prioritert skolemiljø foran økonomisk balanse. Andre trinn har 
blitt styrket med to ekstra assistenter, pluss en ekstra pedagog. Dette er fordelt 
på to klasser.  

 
- Felles plan for leseopplæringen ved Fridalen skole? Skolen har en plan for 

leseopplæringen for skolen, men ikke standardisert plan for leselekser hjemme. 
Vil bli mer fokus på fagtekster og  på å hente ut informasjon fra disse videre for å 
ha lekser mer tilpasset krav i nasjonale prøver.  

 
- Plan for digital kompetanse ved Fridalen skole? Det finnes ikke ny/oppdatert 

plan for dette nå, men ny digital fagfornyelse (ny læreplan) skal jobbes med dette 



skoleåret, skal brukes fra neste skoleår. Uklart hvordan satsning på digital 
kompetanse vil bli i det pedagogiske opplegget, men alle elever på mellomtrinnet 
(5.-7. Trinn) i Bergen kommune skal få egen pc/chromebook fra 1.1.2020. Skolen 
har et mål om bedre skåre på digital kompetanse på foreldreundersøkelser 
framover. Det stilles spørsmål ved om It´s Learning blir brukt systematisk? 
Plattformen blir per dags dato primært brukt til formidling av ukeplaner. Rektor 
har ingen bestemte forventninger til hvordan lærerne skal bruke dette verktøyet. 
 
Tiltak/oppfølging: Ingen oppfølging adressert i møtet. 

 
2. Godkjenning av innkalling. Godkjennes uten kommentar. 

 
3. Godkjenning av referat fra FAU-møte 25.09.19. Godkjennes uten kommentar.  

 
4. TV aksjonen okt. 2019.  Oppsummering av arrangementet: Vellykket, flere enn 

nødvendig stilte som bøssebærere. Fin og effektiv dugnadsgjeng!Komiteen anbefaler 
å starte planlegging så tidlig som mulig neste år. Gjerne avklare hvem som skal ha 
ansvaret i siste møtet i skoleåret. Det etterlyses en plattform for deling av 
informasjon/erfaringer fra år til år. Det bør være et mål å finne en felles løsning for 
alle aktiviteter FAU organiserer, da det per dags dato finnes flere parallelle løsninger 
som ikke er koordinerte. 

Tiltak: Komiteen dokumenterer erfaringer i et dokument. Ansvar: Julie og Sigrid. 
Frist: 31.12.2019 

 

5. FAU-kafe på åpen dag Fridalen skole 80 år 3. oktober. Oppsummering/evaluering: 
Vurdere andre priser, mulig kakene var litt lavt priset (5 kr). Mange kjøpte veldig 
mye. Kan det være at alternativ at man priser kake litt høyere og har billigere saft. 
Lokalene (skolekjøkkenet) var ikke så godt egnet, det ble trangt og uoversiktlig. Hvis 
liknende cafe skal holdes, vurdere å bruke 2 klasserom (to utsalgssteder). Det var 
også for få tilgjengelige tallerkener på de ulike stasjonene, de ble ikke spredt ut. Vi 
var for få foreldre allokert til kafeen, flere av de som hadde vakter stod i kafeen mye 
lengre enn oppsatt grunnet behovet. Det ble mye å rydde opp, kan det være lurt å ha 
slike arrangement ute hvis mulig. Kjekt at elever deltok i kafeen og at det var nok 
kaker til alle. Godt oppmøte og god innsats på alle som bidro! 

Tiltak: Ingen oppfølging adressert i møtet. 

6. Dagens hovedsak: Samarbeid mellom SALT kirken og Fridalen skole.  

Saksgrunnlag: Det ble i forrige FAU møte sendt inn sak til FAU om bekymringer rundt 
samarbeid mellom SALT kirken og Fridalen skole. Det er også sendt et varsel til Etat 
for skole i Bergen kommune fra en gruppe foreldre ved Fridalen skole med 
samsvarende bekymringer. Kort oppsummert går varselet ut på;  

a. SALT kirkens tilstedeværelse på skolen gjennom Salt kulturskole og tilbudet 
om leksehjelp som heter Fritt Spillerom.Her blir det stilt spørsmål  



- om hvorfor det ikke har kommet tydelig frem hvem som står bak SALT 
kulturskole og Fritt spillerom samt hvilket innhold tilbudene har? 

- om båndene mellom SALT  kirken og ledelsen på Fridalen skole er uheldig 
tette og om dette påvirker beslutninger som tas ved skolen? 

- om hvorfor SALT får benytte Fridalen skole i større grad enn andre aktører 
og hvorfor skolen ikke er tilgjengelig for andre aktører i portalen 'Aktiv by'. 

b. Valg av FORUM som lokale til jubileumsforestilling i anledning av Fridalen 
skole 80 år.  

- Ligger skolens tilknytning til SALT bak valg av lokale? 

- Det er rapportert ulik praksis i forhold til i hvor god tid på forhånd foreldre 
har fått invitasjon/informasjon om arrangementet.  

- Det blir også stilt spørsmål rundt ressursbruk under jubileumsfesten ved 
utstrakt bruk av vikarer.  

c. Personalrelaterte utfordringer/konflikter grunnet religiøse 
årsaker/skoleledelsens samarbeid med SALT kirken.  

- Flere lærere informerte ikke og stilte ikke på feiringen i Forum.  

- Lærer ble sykemeldt og har senere søkt permisjon fra skolen og tatt seg jobb 
et annet sted. Foreldre i denne klassen opplever å ha fått minimalt med 
informasjon knyttet til lærerens fravær.  

I tillegg til varselet er det meldt inn at enkelte klasser ble invitert til åpningen av 
FORUM og andre ikke. Det er foreldre som reagerer på at barna ble invitert til dette 
arrangementet og muligens også andre arrangement i regi av SALT kirken.  

 

Innspill fra møtet for videre oppfølging fra FAU:  

Det var i agenda for dette FAU møtet ikke satt opp beslutningspunkter i saken. Det  ble lagt 
opp til åpen debatt. Avsnittene under er en løpende oppsummering av de ulike områder for 
synspunkt som ble tatt opp i møtet.  

I møtet ble det klart at det må tydeliggjøres hvorfor dette er en sak FAU skal jobbe videre 
med. Det ble nevnt følgende begrunnelser for dette: 

o At samarbeidet skaper uro i personal- og foreldregruppen. 

o At en religiøs aktør har hatt tilbud om leksehjelp på skolen uten at det har 
vært tydelig hvem som sto for tilbudet.  

o At den kommunale kulturskolen kan være et billigere og mer nøytralt 
alternativ.  

Brevet “2019 10 30 Svar til FAU på sak 6” (svar fra rektor etter forrige FAU møte da 
henvendelsen kom til FAU/varsel til kommune sendt) var utsendt til FAU før møtet var lest 
av de fleste oppmøtte.  



FAU mener at de som får låne lokaler av skolen av skolens administrasjon, og markedsføre 
sine tilbud på oppslagstavlen må ha plikt til å opplyse om hvem som gir tilbudet i tillegg til 
informasjon om innholdet i aktiviteten, slik at foreldre har nok grunnlag for å vurdere de 
ulike aktivitetene som skjer i på skolen etter skoletid. Det var uheldig at SALT Fritt spillerom 
ikke var merket med arrangør. Fint at de aktuelle plakatene er korrigert nå. 

Tiltak: Tilbakemelde til rektor (dette referatet). Ønske om tilbakemelding på om denne 
praksisen kan følges opp.  

 

FAU ønsker mer informasjon om hvorfor Bergen Kulturskole ikke tilbyr undervisning i 
Fridalsområdet. Er det ikke plass til disse? Tar SALT “for stor plass” i skolekretsen? 

Tiltak: Rette et initiativ mot Bergen Kulturskole for å undersøke hvorfor det ikke er 
tilbud/samarbeid med Fridalen skole. Ansvar: Unn-Jenny Kvam.  

Tiltak: Be om tilbakemelding fra rektor om kapasitet på skolen til utleie til andre 
musikktilbydere som har et større fasilitetskrav for å drive tjenesten (behov ala SALT 
kulturskoles behov). Ansvar: Rektor bes svare til neste møte. 

 

Det er uenighet blant de fremmøtte om i hvilken grad FAU skal lage en spørreundersøkelse 
for foreldregruppen om erfaringer med SALT. Er dette innenfor FAUs mandat og hva skal 
oppnås? Ingen konklusjon tatt, ingen tiltak avklart i møtet.  

 

Det foreslås at FAU kontakter SALT for å undersøke hvorfor det stilles spørsmål om religiøs 
tilhørighet ved påmelding. Det stilles spørsmål ved om det er FAU som bør gjøre dette eller 
om det er skolens ansvar.  

Tiltak: Avklare med rektor, evt. høre med SALT om dette. Ansvar: Anette Edvardsen. 

 

Det understrekes at rektors svar på spørsmål knyttet til SALT bør formidles til hele 
foreldregruppen. Hvordan gjøre dette? Det foreslås at dokumentet legges ved referat. 
Avklares med rektor. 

 

Rektor har bekreftet at samlingen i Forum har skapt debatt innad i personalet, noe som også 
har påvirket arbeidsmiljøet. Dette skaper bekymringer for læringssituasjonen for barna. FAU 
ønsker mer informasjon fra skolen for å trygges på at tiltak gjøres. FAU vil også oppfordre 
skolens administrasjon til å utvise varsomhet i videre samarbeid med SALT, f eks ved lån av 
lokaler til skolens arrangement 

Tiltak: Be om at rektor informerer om hvilke tiltak som er satt i gang for å ivareta 
personalgruppen (dette referatet) 

 

Det er enighet blant de oppmøtte i møtet om at det meldes tilbake til rektor at det var 
uheldig at det ble formidlet gratis billetter til åpning av Forum via skolen som ranselpost, da 



initiativet kom fra en kommersiell aktør. Denne tilbakemeldingen gjelder generelt for 
kommersielle initiativ.  

Tiltak: Informasjon til rektor (dette referat) og tilbakemelding på praksisen generelt.  

 

 
 
Hilsen 
Anette Edvardsen 
Nestleder FAU 
Tlf 98 28 58 99 


