
MØTEREFERAT FRA MØTE MED KLASSEKONTAKTENE 6. SEPTEMBER 2022 

 

Nytt forslag fra FAU før sommeren var å prøve å samle klassekontakter sammen til et møte i 

begynnelsen av skoleåret for å bedre kommunikasjon mellom FAU og klassekontakter. 6 

klassekontakter møtte opp til møtet. 

Møte ble ledet av FAU leder. 

Det ble informert om de ulike arrangementene som FAU organiserer og som klassekontaktene har i 

oppgave å sette opp foreldre på og legge inn i årshjulet. Nytt av året er at hele 6. trinn har ansvaret 

for 17. mai slik som det er lagt opp på andre skoler. Dette trinnet skal dermed ikke stille med foreldre 

på de to andre arrangementene og det skal ikke settes opp foreldre til 17. mai fra 1. – 5. trinn pluss 7. 

trinn. 

• Refleksaksjonen markeres i år på refleksens dag torsdag 20. oktober. Dette er noe som skjer 

om morgenen før skolen starter. Foreldre står ved alle innganger og deler ut reflekser til 

unger før skolen starter.  

I år er det kun en fra hver klasse vi trenger. Vi kommer og til å utvide aksjonen ved å plassere 

foreldre ved inngangen til hjertesonen.  

Det er to ansvarlige fra FAU som holder tråden i dette og som har ansvar for å ta kontakt 

med foreldrene.  

• Julegrantenning skjer alltid første onsdagen i desember og er et samarbeid mellom FAU og 

Storhaug skolekorps. Arrangementet foregår på ettermiddagen. Det er satt opp en kommitee 

i FAU som skal holde i organiseringen. De kontakter foreldrene som er satt opp på årshjulet i 

de forskjellige klassene. Det skal settes opp 4 fra hver klasse. 

ÅRSHJUL OG KLASSEKASSE 

Det ligger et redigerbart årshjul ute på nettsidene til Storhaug skole. Dokumentet ligger under 

referater på FAU siden (Høyre side på siden i drop down meny). Bruk det gjerne som inspirasjon. 

Gi klar beskjed at foreldre må selv innbyrdes bytte seg imellom dersom det er en aktivitet de ikke kan 

bli med på. 

Viktig at folk unngå å drive kronerulling underveis i året.  

Sett opp en eventuell klassekasse i begynnelsen av året. Infoen kan stå på årshjulet som kommer i 

papirform. Gjør det veldig tydelig at det er frivillig og prøv å gjøre ting gratis der mulig. Unngå å bruke 

sosiale medier for å gi ut informasjonen. Mange foreldre kommenterer at de har vipset i 

kommentarfeltet. Familier som det er vanskelig å kunne avse penger til klassekassen, kan oppleve 

det som veldig belastende når de ser at alle skriver at de har vipset.  

ANNET 

Selv om det var få som møtte opp så var alle klassekontaktene som var til stede enig at dette er et 

tilbud som burde komme hvert år. Det er mange som ikke har vært klassekontakter før, selv om de 

har vært på skolen en stund. Da kan det være greit med litt info og støtte fra andre. Møte blir lagt til 

slutten av det første FAU møte hver høst.  


