
 

 

Årsmelding FAU Fridalen skule skuleåret 

2021/2022 
 

FAU består av representantar frå alle klassar på skulen og tek opp aktuelle saker for skulen og barna 

våre.  

FAU ved Fridalen skule møtast siste onsdagen i kvar månad gjennom skuleåret. Det har vore 

gjennomført 8 ordinære FAU- møter og 1 årsmøte dette skuleåret. Alle møter har hatt godt 

oppmøte. Møtene er åpne for alle foresatte. Alle møter med unntak av 1 har vore heldt fysisk. Rektor 

er med på starten av alle FAU-møter, svarer på førebudde saker og informerer om nytt frå skulen. 

Vidare saksliste er basert på aktuelle og innmeldte saker, i tillegg til statusrapportering frå kvar 

arbeidsgruppe. FAU-leiar har leia møtene, og ved forfall av leiar har nestleiar leia møtene.  

FAU-leiar og nestleiar deltek på Skolemiljøutvalg (SMU) og Samarbeidsutvalg (SU).  

Viktige og større saker FAU har engasjert seg i i skuleåret 2021-22: 

● Organisering og gjennomføring av TV-aksjonen i Fridalen område 

● Deltaking i Kvalitetsoppfølgingsmøte for Fridalen skule, samt fleire dialogmøter med skulens 

leiing  

● Oppfølging og utbedring av trafikksikkerhet ved følging/henting (Hjertesone) 

● Gitt innspel til ulike høyringsutkast frå Bergen kommune  

● Bidratt i Årstad natteravn-gruppe, som er eit samarbeid med Slettebakken skule, frivillege 

organisasjonar og Sletten senter 

● Gjennomført 5 FAU-kurs hausten 2021 og 5 kurs våren 2022 

● Gjennomført ein vellukka 17. mai-feiring på skulen/skuleplassen 

● Bidratt til gjennomføring av Gatefest ved Fridalen skule for første gong, juni 2022 

● FAU har søkt SparebankStiftelsen Vest om midlar til gjennomføring av gatefest 2023, og til 

oppretting av bruktbutikken «Fridalens nye klær», i tillegg til støtte for gjennomføring av kurs 

frå Bergen kommune. 

 

 

 

 



FAU ved Fridalen skule er inndelt i ulike arbeidsgrupper. Vidare følger årsrapport frå kvar av 

gruppene sitt arbeid. 

Kulturgruppen 

Kulturgruppen har vært ledet av Vegard Markhus og har hatt 4 aktive FAU-ressurser i gruppen. 
Gruppen har arrangert ulike kurs for elevene i SFO-tid og på ettermiddagstid. Det har vært blant 
annet sjakkurs, tegneseriekurs, KlangPang, yoga og breakdance. Kursene blir finansiert gjennom 
påmeldingsavgift og nærmiljømidler fra kommunen. Kursholdere blir minnet om branninstrukser og 
delplikter. 

 

Høsten 2021 gjennomførte vi kurs i yoga, sjakk, sang (KlangPang og TweenMachine), svømming og 
breakdance. Alle kursene gikk over 10 uker, og alle ble gjennomført i sin helhet. På grunn av 
koronarestriksjoner i november/desember, ble et par kursdager utsatt til januar. 

● Breakdance 
● Yoga 
● Svømming 
● KlangPang/TweenMachine 
● Sjakk 

Vi hadde i november en evaluering blant foreldre. Vi ønsket å finne ut hvor fornøyde foreldrene var. 
De fleste var positive, noe som fører til at vi viderefører de fleste kurs til vårsemesteret. Noen mente 
kursene var for dyre. Dette hadde vi også selv tenkt på. Mer info om dette under «våren 2022». 

 

Våren 2022 arrangerte vi kurs i sjakk, yoga, tegneserie, sang og breakdance. Dessverre kunne ikke 
svømmeklubben lenger tilby kurs, dermed ble det ikke svømmekurs denne våren. 

● Sjakk hadde 25 barn fordelt på to grupper.  
● Yoga hadde 10 barn på to grupper. Det var i tillegg noe frafall utover våren. Dette er for få 

deltakere til å kunne videreføre kurset. 
● Breakdance hadde 28 deltakere fordelt på to grupper. Kapasiteten var på 30. Opprinnelig var 

det en gruppe for 1.-2. trinn og en for 3.-7. trinn. Siden det ikke var søkere fra 5.-7. trinn 
justerte vi gruppene, slik at det ble 1.-2. trinn og 2.-4. trinn. Den yngste gruppen var full, og 
her var det loddtrekning for å få plass. Noen fikk tilbud om å være i eldste gruppen i stedet. 

● Tegneseriekurset hadde 15 deltakere. Dette var et nytt kurs som mange var interesserte i. 
Plassene ble fordelt ved loddtrekning, og det var lang venteliste. Kurset gikk særdeles 
knirkefritt, og deltakerene var fornøyde. 

● KlangPang/TweenMachine: Her var det flest deltakere på den yngste gruppen, men vi valgte 
likevel å gjennomføre begge gruppene. Kursholdere sa ja til å ha noen ekstra barn i den 
yngste gruppen. Da fikk alle søkere plass, og kursene totalt fikk fylt 28 av sine 30 plasser. 
Fornøyde foreldre og deltakere, og fin avslutningskonsert i mai. 

Etter evaluering i høst fikk vi bekreftet at noen foreldre syntes påmeldingsavgiften var for høy. De 
fleste syntes prisen var passe, men enkelte syntes den var høy. I påmeldingsinfoen stod det før med 
liten skrift at det var mulig å søke om redusert betaling. Dette var det ingen som benyttet seg av. 
Denne våren innførte vi en prøveordning med en «gratisknapp» i søknadsskjemaet. Her kunne enkelt 
og greit de som ikke kunne betale avgiften krysse av for dette i skjemaet, og slik få kurset gratis. Det 
var ikke krav om noen form for dokumentasjon eller lignende, men et tillitsbasert system. Vårt 



inntrykk er at denne funksjonen fungerte etter intensjonen. 7 familier benyttet seg av muligheten til 
å få kurset gratis. 

Vi gjennomførte ny evaluering mot slutten av våren. De fleste var godt fornøyde. Særlig KlangPang, 
tegneserie og breakdance fikk mange positive tilbakemeldinger. Noen syntes sjakkurset var litt 
vanskelig og at instruktør kunne være litt streng, men også i denne gruppen var mange positive. 
Siden dette er et populært og rimelig kurs, tenker vi uansett å videreføre kurset. 

Planer/anbefalinger/videreføring til neste skoleår 

Planen for høsten er å videreføre sjakk, tegneserie, sang og muligens breakdance. 
Breakdanceinstruktør er sannsynligvis opptatt, men vil hjelpe oss å finne ny instruktør dersom vi 
ønsker dette. Vi har også fått kontakt med to personer som vil ha kurs i redesign. Yoga blir avsluttet, 
på grunn av dalende etterspørsel.  

Et område for forbedring ser ut til å være rutiner for henting/levering fra SFO. De yngste barna 
trenger nok mer oppfølging for å finne kursene. Dette vil vi ta opp med ny SFO-leder til høsten. 

I august må vi være raskt i gang med å spikre høstens kursholdere, slik at vi er klare til å få ut info om 
ny kursrekke tidlig. Info bør komme ut i slutten av august, slik at oppstart kan være ca i uke 38. 

 

Psykososialt skolemiljø 

Gruppens arbeidsområder er å jobbe med tiltak som fremmer det psykososiale miljøet 
ved skolen. Vi har vært 7 medlemmer i gruppen. Gruppen ble ledet av Gjertrud Coutinho. 
 
Etter en periode med mye medieoppslag og til tider utfordrerne skolemiljø, så har skoleåret 2021/22 
vært preget av ro og optimisme. 
 
I løpet av skoleåret har vi arbeidet med følgende saker: 
 
● Foreldreundersøkelse. 
På grunn av situasjonen på Fridalen skole ønsket FAU å ha en foreldreundersøkelse med fokus 
på skolemiljø. I år ble dette fulgt opp med en tilsvarende undersøkelse som tidligere. Psykososial 
gruppe fikk ansvar for å se nærmere på svarene som kom inn som gjaldt skolemiljø. 
Dessverre var svarprosenten kun 14%, noe som var for lavt til å trekke noen konklusjoner. Men ut 
ifra det lille vi kunne se viser det positiv trend. Noe som også samsvarer med “stemningen” generelt 
blant foreldre.  Representant fra gruppen deltok også på skolens Kvalitetsoppfølgingsmøte, våren 
2022. 
 
● Ekstra foreldremøte med fokus på skole-/klassemiljø. 
Det ble besluttet av FAU forrige år at det skulle innføres ett foreldremøte i året som kun har fokus på 
klassemiljø. Gruppen laget forlag til agenda for 1. til 4. trinn og fra 5. til 7. trinn. Møtene ble 
gjennomført våren 2022 i samarbeid med skolen. Det var felles informasjonsmøte på Laghaugen 
først, før alle gikk hver til sin klasse. For neste år bør foreldremøtet arrangeres ikke lenge etter 
nyttår. 
 
● Gatefest Bøkeparken juni 2022. 
Elevrådet ønsket å lage en gatefest for Fridalen skole og nærmiljøet. FAU-representant fra gruppen 
hadde kontakt med elever og lærer. Representanten hjalp med å søke etter midler, men dessverre 



ble det ikke tildelt noe. For neste gjennomføring bør arrangementet planlegges i litt bedre tid. 
Gruppen har søkt Sparebankstiftelsen Vest om midler til neste års gatefest. 
 
Planer for neste skoleår 2022/23: 
- Årets saker blir fulgt opp videre i neste skoleår 
- Det er besluttet å arrangere en markering på skolen i forbindelse med FN dagen mandag 24. 
oktober. Arrangementet vil ha fokus på integrering. 
- Ta intitiativ til foreldremøte nr to, sammen med skolen, tidlig på våren 
- Forslag: Endre gruppenavn til «skolemiljø». Det som er fysisk skolemiljø i dag kan skifte navn til 
«bygg og uteareal».  
- Det bør sees på tiltak for å øke svarprosenten for neste skoleårs foreldreundersøkelse.  
- Involvering av minoritetsspråklige foreldre i FAU, arbeidsgrupper og blant foreldrekontakter: Utvikle 
tiltak for å få til mer involvering.  
- Temakvelder, samlende sosiale arrangementer etc etter kapasitet. 
 

Gruppe for fysisk skolemiljø 

Gruppens arbeidsområder er å behandle og gi innspill til saker knyttet til inne- og utemiljøet, 
trafikksikkerhetsarbeid knyttet til skolevei og hjertesone. 
 
I løpet av skoleåret 2021/2022 har vi hatt fokus på følgende saker: 
- Bidrag til tilbakeføring av barnehagelokaler til skolen 
- Trafikksikkerhetsarbeid 

o Trygg skolevei 
o Levering av barn som blir kjørt til skolen (hjertesone) 

 
Elever og voksne fra FAU og fra skolen møtte opp en morgen i hjertesonen rundt skolen for å 
informere foreldre som kjørte bil ved levering av barn. Ikke alle foreldre bryr seg om hjertesonen, og 
man fikk diverse tilbakemeldinger fra foreldre. Videre arbeid med trafikksikkerhet rundt skolevei vil 
være nødvendig.  
 
Arbeidet med tilbakeføring av barnehagelokaler vil starte skoleåret 2022/2023 og gruppen stiller seg 
til disposisjon ved behov.  
 
Gruppens planer, anbefalinger og videreføring av aktiviteter for skoleåret 2022/23 er 
derfor: 
- Videre arbeid med forbedring av Hjertesonen. 
- Videre arbeid med sikring av skolevei 
- Bidra til tilbakeføring av barnehagelokaler til skolen 
- Bidra til lekeområde ved siden av fotballbane. Her kan det være lurt å hente inspirasjon 
fra andre skoler, for eksempel Skranevatnet skole. 
-Bidra til opprettelse og drift av «Fridalens nye klær».  
 

17. mai-gruppen  

Gruppen består av FAU-kontakter på 6. trinn. Hovedkontaktperson 2021/2022: Arne Hydle. 
Ansvarsområder ble fordelt i gruppen. 
 

1. Planleggingsgruppen startet møteaktiviteten på nyåret, og gjennomførte planleggingsmøter 



digitalt og fysisk, frem til gjennomføring. Vi brukte erfaringsdokumentet fra 17. mai-gruppen 
i 2019 som utgangspunkt, og gjorde tilpasninger. Feiringen ble gjennomført som planlagt, og 
vi har notert våre erfaringer, innspill og andre tilbakemeldinger i oppdatert 
erfaringsdokument. 

2. Erfaringsdokument deles med neste års arrangørgruppe. FAU deler ut kr 100,- pr elev til hver 
av klassene på arrangørtrinnet, i etterkant. 

 

SFO-kontakt  

Skoleåret 2021/22 har primært gått til å komme inn i rollen som SFO-kontakt da den i 
utgangspunktet har vært noe løst definert. Det har kommet få saker til SFO-kontakt og de 
som har kommet har handlet om manglende informasjon fra SFO til foreldre. Eksempler er 
manglende informasjon om gjeninnføring av måltider eller program for langdager. Slike 
saker har blitt løst ved at SFO-kontakt har henvendt seg til SFO-leder per epost og for å gi 
tilbakemelding om dette.  
Det kan tenkes at få foreldre vet om at det finnes en SFO-kontakt i FAU, og at henvendelsene 
har uteblitt på grunn av dette. Det er derfor vanskelig å vite om det er noe konkret som SFO-
kontakten bør/burde ta tak i, da en ikke har et generelt inntrykk av hvordan foreldrene og 
barna opplever SFO-tilbudet. Det sagt, så ble det ytret noe misnøye og undring knyttet til 
kvaliteten på SFOs innhold ved FAUs møte i juni 2022: f.eks. hvorfor de ikke har noen 
langvarige prosjekter, er SFO bare en oppbevaringsplass? Hvorfor synes enkelte barn at SFO 
er kjedelig? Har de ansatte nok kompetanse når det gjelder konflikthåndtering osv? 
 
Oppsummerer planer for neste skoleår i kulepunkter: 

● Avtale et innledende møte med ny SFO-leder, SFO-kontakt, og evt FAU-leder og 
rektor. Formidle hva FAU mener er forbedringspotensiale vedrørende SFO 
(informasjon, innhold) 

● Etablere et strukturert samarbeid med ny SFO-leder (ett fast møte per semester?) 
● Formidle for ny SFO-leder hvilke sammenhenger SFO-kontakt kan involveres hvis 

aktuelt (se mandat) 
● Etterspørre tydeliggjøring av pedagogiske aktiviteter og det kvalitative innholdet 

(mer konkrete og innholdsrike månedsplaner f.eks.) 
● Formidle informasjon om at SFO-kontakt finnes og hva SFO-kontakt kan kontaktes 

vedrørende til foreldre med barn i 1-4 trinn. 

 

TV-aksjonen 2021 
 
FAU på Fridalen skole var med og arrangerte TV-aksjonen 24. oktober 2021. Årets TV-aksjon gikk til 
Plan sitt arbeid for å bekjempe barneekteskap. Tina Søfteland var baseleder for Fridalen-området. I 
tillegg var det 5 FAU-representanter som bidro på aksjonsdagen: Kristina Alme, Pernille Moe, Børre 
Myklebust, Ida Jansen Jondahl og Gørild Tysse. TV-aksjonsaktiviteter innebar først registrering av 
baseleder, og deretter rekruttering av bøssebærere ved å dele info fra blimed.no på epost og sosiale 
medier. Rekrutteringsprosessen startet omtrent 4 uker før aksjonsdagen, noe som er lurt for å få nok 

http://blimed.no/


bøssebærere. Selve aksjonsdagen var svært vellykket. Det ble delt ut og samlet inn bøsser i et 
klasserom på Fridalen skole. Det ble servert vafler, sveler og kaffe til bøssebærerne. Rema1000 
sponset aksjonskomiteen med vaffelmiks, flytende smør og kaffe.    
 

Natteravnarbeid 2021/22 

Arbeidet for å starte opp Natteravn i Fridalen området startet opp i oktober 2021. 
  
Et samarbeid mellom Trane IL, Slettebakken skole v/rektor og FAU, Sletten senter og Slettebakken 
kirke var allerede etablert, og de har gjennomført Natteravn i området rundt Slettebakken skole og 
Sletten senter en periode. De tar kontakt med Fridalen skole for et samarbeid, og med mål om å 
utvide Natteravns-området nordover mot Fridalen skole. 
  
Rektor på Fridalen, og to representanter fra FAU Fridalen blir med i en ressursgruppe. 
Ressursgruppen har jobbet med erfaringsutveksling og hvordan arbeidet kan fortsette fremover. 
Fana Natteravn har bidratt med mye god informasjon og tips til organisering. 
  
Det er opprettet et styre. Arbeidet som pågår nå er å få utarbeidet vedtekter, og bli registrert i 
Brønnøysund. Målet har vært å starte opp i august -22. 
  
Videre arbeid vil være å få på plass en god måte å organisere dette arbeidet på. FAU vil få en sentral 
rolle, og det må vurderes om FAU skal danne en egen arbeidsgruppe som har ansvar for dette. Det er 
foresatte på skolen som skal bidra med å gå Natteravn. Forslaget er pr i dag at Natteravnene skal 
være aktive i sommerhalvåret- fra Påske til Halloween. 
 

 

Dato: 24.08.2022 

Leiar FAU Fridalen skule, Velaug Myrseth Oltedal 


