
 

 
Referat FAU-møte Fridalen skule 

 
Dato: 28.09.2022 kl. 19-21  

Foreldrerådets arbeidsutvalg  
 

Stad: Filmsalen skulen (fysisk møte) 
 
Tilstades: 1A, 1B, 1C, 1D, 2B, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 
6C/D, 7B, 7C, 7D 
 
Referent: Kristel Karlsen 

 
 
Saksliste: 

 

1. Godkjenning av innkalling: Ingen innvendinger 
 

2. Godkjenning av referat fra FAU-møte/årsmøte 31. august 2022.  
Ingen kommentarer eller innvendinger.  
 

3. Rektors hjørne – orienteringssaker 

 • Skoleåret 2023-24.  
Forutsetninger: Klasseromstørrelse, plassbegrensninger og at skolen nesten 
utelukkende har små rom/få større grupperom, vanskeliggjør organisering av 
«trinntanke» og fleksibilitet. Dette vil forbedres ved endringer av skolebygg, se neste 
punkt. 
Lærertetthetsnorm er på småtrinnet 1-15 elever pr. lærer. Mellomtrinn 1-21 barn pr. 
lærer. Dette er utgangspunktet for økonomiske tildelinger. Fridalen skole oppfyller 
normen for lærertetthet, og som oftest også i overkant av dette. Det er f.eks. på 6. 
trinn 1 lærer pr. 14,1 elever. Det er en utfordring at det er 71 barn på 4. trinn i år, det 
vil trolig bli vanskelig å opprettholde fire klasser til neste år ved overgang til 
mellomtrinnet: Det vil trolig bli tre parallellklasser til neste år, skolen ser for seg en 
mer rendyrket trinnmodell. Skolen vil ta med kontaktlærer, avdelingsleder og 
klassekontakter i prosessen om hvordan organiseringen blir for dette trinnet. 
   

• Skolebygg.  
Gjennomgang av foreløpige planer for endringer av skolebygg/tilbakeføring av 
arealet som ble brukt til barnehagen til skoleformål. Behov for lærerarbeidsplasser, 
grupperom. Mangler også lagerplass, personaltoaletter, rom til renholdsutstyr etc. I 
all hovedsak formidles det at det ser ut som at det blir gjort svært hensiktsmessige 
og etterlengtede endringer på bygget. Rektor sender FAU-leder eget referat fra 



møtet angående skolebygg.  
 

• Gjeng på skolen som kaller seg bande 
Mellom 10-15 gutter på Fridalen skole fordelt over flere trinn fra 4. til 7. trinn som 
kaller seg bande. Forgreninger også til eldre søsken på Gimle ungdomsskole. Innslag 
av kriminelle handlinger, uakseptabel språkbruk, krenkelser på sosiale medier, 
voldsbruk, generell normbrytende/regelbrytende atferd. En del skjer på skole, 
skolevei, men også mye utenom skoletid og i nærmiljøet. Skolen arbeider med denne 
problemstillingen på flere plan og har laget en tiltaksplan. Denne innebærer blant 
annet:  
 

• Utekontakt og politi er involvert 

• Skolen søker veiledning av team skyfritt 

• Digital forelesning med Natteravn/røde kors/politiet.  

• Guttegruppe på ettermiddag med foresatte 

• Helsesykepleier er orientert 

• 27. oktober kl. 14 møte med frivillige/ideelle organisasjoner, gå bredt 

ut 

• Ledelsen blir med på utviklingssamtaler med aktuelle elever 

 

• Hva kan FAU bidra med? Oppfordre klassekontaktene til å invitere til 

lavterskel aktiviteter for klassene. Minner om FAU-håndboken for 

gode tips. Viktig at det gjøres forsøk på inkludering, ikke stigmatisering 

samt å bidra til å få disse barna inn i sunne aktiviteter. 

 
4. Fridalens nye klær v/ Friederike Hoffmann. 

Orientering og plan videre. Sak som tidligere er orientert om i FAU. Bruktbutikk som 
skal drives av FAU, hvor en kan donere barneklær som en ikke lenger har bruk for 
(hele, rene plagg), og kjøpe/hente klær til eget bruk. Vippse valgfritt beløp til FAU. 
Rektor signaliserer at kjellerrom kan brukes til dette formålet. Søkt Sparebanken vest 
om 55 000 kroner. Fremdriftsplan: Høst 2022 planlegging. Vår 2023 
Innredning/klargjøring av lokalet. Høst 2023 åpning av butikken. Ønskelig at det 
melder seg frivillige (3-4 stk) for å bidra videre med utviklingen av dette i høst. Dette 
følges opp videre etter inndeling av representanter i ulike arbeidsgrupper. 
Oppfordrer til at medlemmer fra gruppe for bygg og uteareal melder seg til dette. 
Bør ha minst 1 fra FAU med i den frivillige gruppen. 

 
5. Status TV-aksjonen v/ Velaug Oltedal (på vegne av Elin Sørhus fraværende). 

23. oktober, inntekter går i år til Leger uten grenser. Baseleder og medhjelper stiller 
på dagen, men det er behov for fire frivillige utenom dette. Tre frivillige melder seg 
på møtet i dag; Lene Valvatne (6C/D), Kristina Alme (7C) og Asta May Flekke (6B). 6. 
klasse FAU-representanter oppfordres til å stille. Det er også behov for mange flere 
bøssebærere, mangler pr i dag 40 bøssebærere. FAU sender ut ny oppfordring til 
sine klasser.  

 



6. Orientering fra arbeidsgruppe Kurs og kultur v/Vegard Markhus.  
Ikke noe nytt ble meldt pga mangel på tid i møtet. Tas på neste møte. 
 

7. Orientering fra arbeidsgruppe Skolemiljø v/ Elisavet Chatziaslan  
I begynnelsen av november skal skolen ha en markering av at en elev ved Fridalen 
skole ble hentet ut av sitt klasserom under krigen i 1942, og sendt til Auschwitz. FAU 
vil samarbeide med skolen om dette arrangementet, med fokus på integrering. Leder 
av gruppen er i kontakt med rektor angående dette. Gatefest til neste år planlegges 
også.  
 

8. Orientering fra arbeidsgruppe Bygg og uteareal 
To representanter fra gruppe for bygg og uteareal deltok på møte med arkitekt og 
rektor, tirsdag 27. sept. Rektor sender referat etter møtet til FAU-leder. Se ellers 
rektors orientering.  
 

9. Orientering fra 17. mai-komiteen 
Ikke noe nytt. 17. mai-komiteen starter sitt arbeid etter jul. 
 

10. Orientering fra SFO-kontakt v/Marianne Holvik  
Møte med rektor og ny SFO-leder er avholdt 14. sept. Dette blir orientert om i neste

 FAU-møte.  
 

11. Eventuelt. Ingen saker meldt.  
 

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


