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Aktivitet Dato Ansvarlig Informasjon 
Julegrøt Desember  Marie 

Brian 
De som er ansvarlige, avtaler klokkeslett og dag 
med lærer. Skolen bestiller inn grøt og kjøper inn 
tallerkener skjeer, smør, sukker etc. Ansvarlig 
varmer og opp og gjør klart. 

    
Juleavslutning Desember Benjamin 

Eirik 
Felles opplegg i aulaen, før de går klassevis 
etterpå. Skolen setter opp dato for avslutningen. 
Ansvarlige lager invitasjon og arrangerer en enkel 
aktivitet 

    
Aktivitetskveld Februar Celin 

Julian 
Deni 

Sosial kveld for elever og foreldre. Invitasjon bør 
sendes ut i god tid. Dette kan være en aktivitet. 
Muligens dette må løses ute med tanke på 
Korona og smittevern, sjekk med lærer. 

    
Solidaritets 
aksjonen 

Mars Malin 
Iben 

Salg av kaffe, kake og andre inntektsbringende 
aktiviteter til inntekt for «Hei verden», en 
organisasjon som jobber for å gi barn mulighet til 
å gå på skole. For mer informasjon se 
www.heiverden.no 
Ansvarlige tar med hver sin kake. 

    
Påskelunsj I løpet av 

siste 
skoleuke før 
påskeferien 

Helene 
Aleksander 
 

Ansvarlige lager invitasjon og sender ut liste på 
hva hver av elevene skal ta med seg (pålegg etc). 
Ansvarlige kjøper inn kopper, tallerkener, 
servietter og får dette refundert fra 
klassekontaktene. Dato avtales med lærer. 

    
Dugnad på skolen Mai Agnes 

Torje 
Fillip 

FAU organiserer og gjennomfører dugnad for å 
gjøre skolen fin til 17 mai feiring. FAU informerer 
klassevis og via skolens hjemmeside 

    
Gå i 17-maitog 17 mai Jeppe 

Sahel 
Milly 

Ansvarlige skal sørge for at trinnfanen blir hentet 
og tilbakelevert. Klassen skal deles i 3 grupper, 
hvor hver av de ansvarlige har en gruppe og skal 
passe på at elevene går 6 og 6 i bredden. Dette vil 
det bli øvd på i skolen. 
Ansvar for å registrere elevene når de kommer og 
når de går. Viktig at foreldre blir informert om at 
de ikke kan ta ut barna fra toget før en 
ankommer Ruten. Oppdatert klasseliste fås hos 
lærer. 

    
Sommeravslutning Juni Amalie 

Elias 
Ansvarlige for å sende ut invitasjon. Husk å booke 
plass ved behov, om en ikke har dette ute. 
Lærerne er ikke med 

http://www.heiverden.no/


 

 

● Dersom aktiviteten en er satt opp på ikke passer, er en selv ansvarlig for å bytte denne 

med en annen aktivitet. Husk at i forbindelse med aktiviteter er det gratis prinsippet som 
gjelder i skolen. 
 

● Oppmerksomhet til lærerne ved jul og sommer – Dette tar klassekontaktene seg av 
 

● Valg av klassekontakt og FAU-representant skjer ved foreldremøte på våren. 

Her skal det for hver klasse velges:  

Hovedtillitsvalgt 

Varatillitsvalgt 

FAU-representant 

 

● Innsamling til klassekassen 
Det vil bli lagt konvolutter uten navn i ranselposten til hver elev. Forslag til beløp er satt til 

100kr. Bidraget er frivillig. Lærer samler inn konvoluttene og gir disse videre til 
klassekontaktene. På denne måten blir det anonymt hvem som betaler inn til klassekassen. 

 


