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VELKOMMEN SOM FORELDREKONTAKT VED KRINGSJÅ SKOLE! 
 

Takk for at du har takket ja til å være foreldrekontakt! 

Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig, og det å være foreldrekontakt er en fin måte å engasjere seg 

for barna. Som foreldrekontakt får du innsikt i skolens drift og kan bidra til at egne og andre barns (og 

lærernes) arbeidsmiljø og trivsel blir bedre!  

Send navn og mail-adresse til foreldrekontakt og vara til FAU-leder og se gjennom informasjonen under 

 

FAU-leder er:  ……………………………………................       mailadresse:  ……………………………………………………………… 

 

Lykke til som foreldrekontakt! 

 

VALG AV FORELDREKONTAKTER  

Foresatte på hvert trinn velger en kvinnelig og en mannlig foreldrekontakt med vara før sommeren, slik at 

nytt FAU (der alle foreldrekontakter sitter, se mer info under) er klart før høstens første møte i september. 

Foreldrekontaktene velges for to år, bortsett fra for første trinn. For første trinn velges representantene på 

førskoledagen. For å sikre kontinuitet velges den ene for ett år og den andre for to. På denne måten skiftes 

en trinnkontakt ut på hvert trinn hvert år, og bare halve FAU skiftes ut hvert år.  

 

HVA GJØR EN FORELDREKONTAKT 

Foreldrekontakten er kontaktleddet mellom foreldrene og skolen mht saker som gjelder hele barnegruppen 

(ikke enkeltsaker). I tillegg til å være trinnets representanter i FAU, er foreldrekontaktene trinnets 

koordinatorer i forhold til øvrige foresatte i forbindelse med for eksempel elevkveldene. 

Det er også naturlig at foreldrekontaktene tar kontakt med foresatte for å legge til rette for inkludering, når 

nye elever kommer til klassen etter første trinn. Det kan gjøres ved å informere om hvilke aktiviteter barna 

på trinnet er med på og å inkludere nye foresatte i ansvarsgrupper for avslutninger. Se mer detaljert 

informasjon lenger ned i dette dokumentet 

 

SAMARBEID MELLOM FORELDREKONTAKTER OG KONTAKTLÆRERE OG  

Kontaktlærere på alle trinn har ansvar for å avtale møte med foreldrekontakter før høstens første 

foreldremøte. Dette er en gylden mulighet for kontaktlærere og foreldrekontakter å avklare muligheter og 

forventninger til samarbeidet. Det er også mulig komme med innspill til foreldremøtet, for eksempel kan 

det avtales å sette av tid til å diskutere aktuelle saker, eller snakke om det er noe spesielt det ønskes å 

fokusere på kommende skoleår. Vanligvis avholdes et foreldremøte om høsten. Ved behov kan det 

avholdes flere.
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FORELDREKONTAKTER - FAU 

Alle foresatte som har elever ved Kringsjå skole utgjør det såkalte foreldrerådet. Rådet skal arbeide for å 

utvikle samarbeidet mellom hjem og skole, og bidra til trivselsfremmende tiltak til beste for skolemiljøet.  

Av praktiske årsaker nedsettes Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, som representerer skolens foreldreråd.  

FAU består av alle trinns foreldrekontakter.  

FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og foresatte, og har et medansvar for at elevenes læringsmiljø 

er trygt og godt, dvs. at barn får lære i et godt fysisk og sosialt miljø, fra barnet forlater hjemmet til det er 

hjemme igjen.  FAU arrangerer også trivselsfremmende tiltak for elevene. 

Skolen, elevrådet og foresatte kan foreslå saker de ønsker at foresatte, gjennom FAU, skal ta stilling til.  

FAU har 6-8 møter i løpet av skoleåret.   

Møtene avholdes på lærerværelset kl 20-ca 21:30 torsdager (etter styremøtene) 

Ved fravær varsler trinnkontakten vara, slik at den møter isteden. Ved forfall informeres FAU-leder pr e-

post. 

Innkalling til FAUmøtene legges ut på skolens hjemmesider ca 1 uke før møtet.  

Trinnkontaktene bør abonnere på nyheter fra FAU på skolens hjemmesider (gjøres på skolens nettsider), da 

mottar man e-post når innkalling eller andre nyheter på FAU-siden legges ut.  

 

Oppgaver i FAU: 

For å dele på oppgavene er det i FAUfølgende verv: 

 1 leder, 1 nestleder, 1 sekretær, 1 kasserer, 1 elevrådskontakt, 1 skolestyrekontakt,  

1 koordinator for elevkveld 1-4 trinn og 1 koordinator for elevkveld 5-7 trinn. 

Til valg til skolestyret trengs 1 til å lage valgseddel og 2 personer til opptelling. 

Pr.2009-10 er det også en kontaktperson for ny idrettshall.  

De årene Randesundsdøgnet  arrangeres er en av trinnkontaktene på 6 trinn Døgnet-kontakt 

sammen med en av kontaktlærerne på 6 trinn. 

 

Leder fungerer i ett kalenderår fra nyttår til nyttår og bistår ny leder som nestleder fra nyttår til sommer. 

Nestleder rykker opp til leder ved nyttår. 

Leder har ansvar for å skrive innkalling ca 1 uke før FAU-møtet og sende denne til rektor som sørger for at 

den legges ut på intranett.   

Dersom det ønskes innspill fra skoleledelsen på noen av sakene er det naturlig å nevne det spesielt.  

Sakene som tas opp kan for eksempel være saker fra elevrådet eller skolestyret, saker der FAU har fått 

direkte henvendelse fra andre foresatte eller eksterne, og organisering sosiale aktiviteter for elevene, for 

eksempel elevkveldene.  
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Oppgaver felles for alle trinnkontakter: 

• Kontaktlærene informerer trinnkontaktene når det kommer nye elever til klassen.  

Trinnkontaktene har da ansvar for å ta kontakt med foresatte (direkte eller se eksempel på 

velkomstbrev på FAUs nettsider) 

• Sjekk at planlegging av jule- og sommeravslutning kommer i gang  

(for eksempel vha. arrangørgrupper) 

• Før sommeren, for eksempel på sommeravslutning:  

skaff kandidat til skolestyret hvis avtroppende medlemmer 

velg ny trinnkontakt for den som går av til sommeren 

• Det er en stor fordel om trinnkontaktene sørger for å ha en til enhver tid oppdatert e-post liste slik 

at alle foreldre lett kan nås. 

• Innsamling til klassekasse på, eller i etterkant av foreldremøte eller ved behov (bidrag skal være 

frivillig, men tydeliggjør gjerne hva pengene går til, for eksempel kan lærerne ha nytte av 

klassekasse hvis de har lyst til å gjøre noe spesielt for elevene) 

• Bidra positivt på FAU-møtene . 

Benytt muligheten til å ta opp saker du eller andre foresatte ønsker å diskutere eller gjøre noe med.  

Det er alles ansvar å gjøre FAU-møtene til nyttig bruk av verdifull fritid. 

 

Trinnvise oppgaver: 

 

1. trinn: 

Forutsatt skriftlig samtykke fra alle foresatte:  

Lage klasseliste med foresattes navn, mobilnumre og mailadresser. 

(Utgår hvis det er mulig for skolen å ta ut slike lister) 

Ta opp på første foreldremøte: 

Ønsker foresatte å avtale noe ang fødselsdager?  

(for eksempel at alle av samme kjønn inviteres eller gaver /pengebeløps maksverdi) 

Kringsjå skole ønsker vennegrupper på første trinn.  Hvordan bør disse arrangeres? 

Ønsker foresatte at trinnkontakten lager arrangørgrupper fremover for sommer- og juleavslutninger 

og  

17. mai komité? (Veldig lurt ☺)  

Hva forventer foresatte av trinnkontakten? 

Info ang barneidrett og andre åpne aktiviteter barna kan delta på. 

Elevkveld 1-4 trinn en ettermiddag ca april.  

Være med på planlegging i FAU og få hjelp av 3-4 foresatte til aktiviteter på elevkvelden. 

 

2. trinn: 

Elevkveld 1-4 trinn en ettermiddag ca april.  

Være med på planlegging i FAU og få hjelp av 3-4 foresatte til aktiviteter på elevkvelden. 
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3. trinn: 

Elevkveld 1-4 trinn en ettermiddag ca april.  

Være med på planlegging i FAU og få hjelp av 3-4 foresatte til aktiviteter på elevkvelden. 

Skaffe representanter til 17.mai komiteen, dersom disse er bestemt tidligere 

17. mai (17.mai -komiteen organiserer dette):  

Alle foresatte på 3 trinn er vakt ved en aktivitet halve dagen og baker en langpannekake eller 

lignende. 

 

4. trinn: 

Elevkveld 1-4 trinn en ettermiddag ca april.  

Være med på planlegging i FAU og få hjelp av 3-4 foresatte til aktiviteter på elevkvelden. 

17. mai (17.mai -komiteen organiserer dette):  

Alle foresatte på 4 trinn er vakt ved en aktivitet halve dagen og baker en langpannekake eller 

lignende. 

Før sommeren: skaffe 3 vakter til Døgnet de årene det arrangeres (annethvert år neste gang tidlig høst 

2011).  

 

5. trinn: 

Elevkveld 5-7 trinn en ettermiddag ca april.  

 Være med på planlegging i FAU og få hjelp av 3-4 foresatte til aktiviteter på elevkvelden. 

Før sommeren: skaffe 3 vakter til Døgnet de årene det arrangeres (annethvert år neste gang tidlig høst 

2011)  

 

6. trinn: 

Elevkveld 5-7 trinn en ettermiddag ca april.  

 Være med på planlegging i FAU og få hjelp av 3-4 foresatte til aktiviteter på elevkvelden. 

Ansvar for rydding / vasking etter 17.mai 

En av trinnkontaktene blir FAU kontakt for Randesundsdøgnet de årene det arrangeres  

(annethvert år, neste gang tidlig høst 2011). En av kontaktlærerne på 6 trinn er skolens kontakt for 

Døgnet 

Før sommeren:  

Skaffe 3-5 natteravner til høstvakt (ca oktober) og 3-5 natteravner til vårvakt (ca mars) (datoer blir 

oppgitt tidlig høst, men kanskje før første foreldremøte etter sommeren). 

Skaffe 3 vakter til Døgnet de årene det arrangeres (annethvert år neste gang tidlig høst 2011)  

 

7. trinn: 

Elevkveld 5-7 trinn en ettermiddag ca april.  

 Være med på planlegging i FAU og få hjelp av 3-4 foresatte til aktiviteter på elevkvelden. 

3-5 natteravner til høstvakt (ca oktober) og 3-5 natteravner til vårvakt (ca mars) 

 


