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OMFANG OG FORMÅL

Dette dokumentet er laget for å legge til rette for et best mulig samarbeid mellom hjem og skole ved
Byfjord, og inneholder både praktiske tips om hvordan arrangementer kan gjennomføres og
beskrivelse av de formelle kanalene og rollene i hjem-skole-samarbeidet.

Det omfatter blant annet beskrivelser av roller, ansvarsforhold og retningslinjer for arbeidet som utføres av
SU, FAU og TAU. Dokumentet inneholder i tillegg til de mer tradisjonelle arbeidsoppgavene, og
enkelte aktiviteter hvor FAU på Byfjord skole har fått en sentral rolle, og som ikke nødvendigvis er
like vanlig ved andre skoler, slik som 17. mai-arrangementet og Grunnskolens kveld.

Dokumentet er utarbeidet av FAU i samarbeid med skolens ledelse og er i tillegg gjennomgått og
kommentert av representanter for lærerne.

Formålet med dokumentet er først og fremst å hjelpe foreldrerepresentanter og skolens ledelse til
å finne en hensiktsmessig måte å samarbeide på.  Dokumentet er også ment som en innføring i
hjem - skole samarbeidet på Byfjord skole for nye representanter i FAU og nye representanter fra
skolens ledelse, slik at vi sammen sikrer en god kontinuitet i arbeidet.

Dokumentet gjennomgås årlig, men oppdateres etter behov.

Definisjon av roller som omtales under ”Ansvar og roller”:

De forskjellige oppgavene som omtales i dette dokumentet angir ansvar og roller. En felles
definisjon av rollene er som følger:

Ansvarlig: En person som har overordnet ansvar for aktiviteten.

Utfører: Kan være flere personer som har en rolle i å utføre deler eller hele aktiviteten.  Er
ansvarlig for sin del av arbeidet, men ikke for totalen.

Konsulteres: En eller flere personer som skal konsulteres, og hvor meningene skal drøftes og
hvor man basert på diskusjon kommer frem til en løsning.
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Informeres: En eller flere personer som skal holdes orientert underveis og/ eller om resultat ved
muntlig eller skriftlig kommunikasjon (kan også bli kopiert underveis).

Kontaktlærer: Lærer som er hovedansvarlig og pedagogisk leder for trinnet.

SERVICEERKLÆRING FOR BYFJORD SKOLE

Tema: Skolen: Elevene: Foreldrene:

Kunnskapsløftet-

Læreplan for
Grunnskolen

Grunnleggende
ferdigheter:

- Uttrykke seg muntlig
- Lese
- Regne
- Uttrykke seg skriftlig
- Bruke digitale

verktøy

Kommuniserer
tydelige mål og
forventninger.

Sørg for individuelle
tilpasninger i
opplæringssammenh
eng.

Følg godt med i
undervisningen og
gjør alle lekser
nøyaktig og til Rett
tid.

Spør lærere og
foreldre om hjelp
ved behov for
dette.

Les ukeplan og
informasjon som blir
tilsendt.  Signer
arbeidsplaner / lekser
når det er påkrevd.

Møt opp og vær
engasjert på
foreldremøter.

Følg opp, gi
veiledning og støtte til
hjemmearbeid.

Adferd:

Vær høflig og vis
respekt og omsorg
for elever, lærere og
foreldre.

Ref. Zero og skolens
handlingsplan.

Vær tydelige
på skolens
reglement og
forventninger.
Bruk Zero
aktivt.

Legg til rette for
åpne dialoger om
adferd.

Involver foreldrene
så tidlig som mulig i
adferdsrelaterte
saker.

Ikke mobb
andre og
stopp
mobbing
dersom du
kan.

Snakk med andre
elever, foreldre og
lærere dersom det
oppstår problemer.

Behandle
skolens
eiendom,
bygninger og
materiell med
respekt og
varsomhet.

Lær barna
om respekt
og disiplin.

Snakk
positivt om
skolen
(lærere,
ledere etc).

Bruk tjenestevei
ved problemer og
involver
trinnkontakter ved
behov.

Søk aktivt
informasjon
fra skolen.
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Orden:

Ref. Skolens
ordensreglement

Vær tydelige
på hva som er
forventet.

Fremstå selv som
rollemodeller. Gi
både skryt og
irettesettelser etter
behov.

Ta tidlig kontakt
med foreldre,
dersom
ordensreglement
og forventninger
ikke blir fulgt.

Møt presis, hold
orden i sekken, på
klær og egne saker
på skolen.

Sett deg inn i og
etterlev skolens
ordensreglement.

Bruk meldebok.

Se til at det er orden
i skolesekk og klær.

Sørg for at eleven
møter presis og
med rett utstyr.
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SAMARBEID MELLOM TRINNETS ARBEIDSUTVALG (TAU) OG SKOLEN

Hvert trinn skal velge foreldrekontakter blant foreldrene. Foreldrekontaktene er bindeleddet
mellom foreldrene/foresatte i gruppen og kontaktlæreren. Foreldrekontaktens viktigste oppgave
er å bidra til et så godt samarbeid som mulig mellom foreldre og lærere, slik at elevene får et
godt miljø for læring og samvær.  Foreldrekontaktene kan/bør ha møter med lærerne på trinnet
minst to ganger pr. år.

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har utgitt heftet ABC for foreldrekontakter som beskriver
oppgaver, valgordning m.m. for foreldrekontakter (ikke lovpålagt). Mer informasjon finnes på
www.fug.no.

Det skal være minst 2 foreldrekontakter per trinn og 2 vararepresentanter som skal utgjøre
trinnets arbeidsutvalg (TAU). Det anbefales at begge kjønn er representert, både foreldre til
gutter og jenter og kvinnelige og mannlige foreldre. Leder av TAU blir vararepresentant i FAU (se
kapittel 2) Representantene skal velges for to år av gangen, men erfaring tilsier at foreldre som
er med i TAU i flere/alle år er en kjemperessurs. Nye kandidater velges på første foreldremøte
etter nyttår, slik at disse er klare ved skolestart i august.

For første trinn sitter halvparten av TAU-medlemmene ett år, slik at det deretter blir
erfaringsoverføring.

Det anbefales at man har 2 foreldremøter pr. år. TAU er ansvarlig for å skrive møtereferat, og
oversender det til skolen til distribusjon til linksidene.

FORELDREMØTER

Foreldremøtet er en viktig møteplass for foresatte med barn i samme trinn. Her er muligheten til
å bli kjent med lærerne og hverandre, knytte kontakter, gi og få informasjon og ta opp aktuelle
temaer som foresatte på trinnet er opptatt av. Her er muligheten for å etablere et godt klasse- og
læringsmiljø som barna kan nyte fruktene av gjennom hele grunnskolen.

Foreldremøtene bør planlegges og gjennomføres i samarbeid mellom kontaktlærer og
foreldrekontaktene. Foreldrekontaktene – og også de øvrige foresatte i klassen – kan bidra til at
foreldremøtet blir den viktigste møteplassen for foresatte i gruppen/klassen. På FUG sine
hjemmesider finnes tips som kan gjøre foreldremøtene bedre.
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FORELDREMØTE HØST

Ansvar og roller:

Beskrivelse måned Hovedansvar informeres

Innkalling til foreldremøte Primo sept skolen Skolens ledelse

Informasjon fra
ledelsen

Informasjon fra TAU:

Gjennomgang av
årshjul/ansvarsfordeling (Fyll ut
aktuelle lister  på de ulike
aktivitetene til trinnet)

Informasjon fra kontaktlærere:

Kartleggingsprøver for skoleåret
og trinnet

Tema for høsten

Forventninger skole – hjem
samarbeid

Informasjon om
utviklingssamtalen

(gjennomføring /
forberedelse fra
kontaktlærer /
foresatte / elev)

Medio sept

Skolens
ledelse TAU

Kontaktlærere

Foreldrekontakter

Skolens ledelse

Referat fra foreldremøte Ultimo sept TAU Skolens ledelse

Referat legges ut på nett Ultimo sept Kontaktlærere Kontaktlærer
e/ Foresatte
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FORELDREMØTE VÅR
ANSVAR OG ROLLER:

Beskrivelse måned hovedansvar informeres

TAU møte med kontaktlærere Primo feb TAU/kontaktlærere Skolens ledelse

TAU, i samarbeid med kontaktlærere,
kaller inn til foreldremøte.

Innkalling legges ut på nett.

Medio feb TAU/kontaktlærer

e Kontaktlærere

Skolens ledelse

Foreldremøte:
Informasjon fra foreldre:

- Evaluering av
gjennomførte aktiviteter fra
årshjul

-Valg av foreldrekontakter for
kommende skoleår.

-Tema / foredrag

Informasjon fra kontaktlærere:

-Gjennomgang av
kartleggingsresultater for trinnet

Feb/mars

TAU

kontaktlærere

Skolens ledelse

Tau ansvarlig for referat fra møtet

Medio
mars

TAU Skolens ledelse

Referat sendes rektor og kontaktlærere Ultimo
mars

TAU TAU

Referat legges ut på nett

Ultimo
mars

Kontaktlærere Kontaktlærere
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Beste praksis for TAU-arbeidet

TAU/FAU-SAMARBEID

Det velges en representant fra TAU som skal sitte i FAU-styret.

Foreldrekontaktene henvender seg til FAU-representanten dersom det er noe man lurer på i
forbindelse med TAU og FAU sitt arbeid.  FAU-representanten tar kontakt med FAU-leder om
nødvendig og avtaler tiltak. Mye informasjon er nå tilgjengelig  på websidene.

Foreldremøte

Trinnets lærere tar kontakt med foreldrekontaktene like etter skolestart for å avtale første
foreldremøte.  Skolen har utarbeidet en mal for agenda for høstens foreldremøte, se over.
Lærerne har en sentral rolle første del av møtet. Deretter bør det settes av tid slik at
foreldrekontaktene får ta opp sine saker med foreldrene. Bla. bør det orienteres om FAU og om
foreldrekontaktenes roller (spesielt i 1. trinn). Foreldremøtet i vårsemesteret er det foreldrene
som har ansvar for i samarbeid med lærerne.

I møte mellom trinnets lærere og foreldrekontaktene bør årshjulet for trinnet etableres, slik at
arrangementer hvor foreldrene skal bidra blir fastsatt og roller fordelt.  Mal for årshjulet er vedlagt
(vedlegg 2) og kan også fås av FAU-leder.

Årshjul

Foreldrene har ila. skoleåret ansvar for å gjennomføre flere aktiviteter, og hovedaktivitetene er
definert i årshjulet med ansvar, oppgaver og liste hvor frivillige kan skrive seg på.

Foreldrekontaktene (TAU) fordeler ansvar for hver aktivitet mellom seg. Den ansvarlige
organiserer aktiviteten, ofte i samarbeid med lærerne. Det er viktig at lærerne konsulteres
underveis i planleggingen for et godt resultat.

Det anbefales at man på slutten av skoleåret gir en orientering til trinnet om eventuelle planer for
neste skoleår mht. trinninndeling eller endringer som måtte komme.

E-postadresser og telefonnummer til alle foreldrene bør samles inn av TAU så tidlig som mulig i
skoleåret (på første foreldremøte).

Foreldrekontaktenes rolle som kommunikasjonskanal er svært viktig.  Vær åpen og søkende etter
informasjon, både overfor lærere og foreldre.  Foreldrene oppfordres til å bruke
foreldrekontaktene slik de måtte føle for det. Det oppfordres likevel til at alle foreldre har en nær
og direkte kontakt med lærerne selv.  Foreldrekontaktene er der som en proaktiv aktør

Trinnkasse

Trinnkassen er det en frivillig sak som hvert trinn selv avgjør om de ønsker å ha og hvilke beløp
hver enkelt kan betale inn.  Organisering av trinnkassen er foreldrekontaktenes ansvar.  Det
anbefales at enten en av lærerne eller en av foreldrekontaktene tar ansvar for kassen.  Det
avtales mellom foreldrekontakter og lærere hvordan kassen skal disponeres. Husk at
trinnkassen er frivillig og at bidragene skal være frivillige og anonyme gaver fra foreldrene.
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Husk at ”gratisprinsippet” skal gjelde. Dersom trinnkassen skulle gå tapt som følge av dødsfall
eller underslag, kan TAU søke FAU om å få erstattet pengene.

Referanse til lover, forskrifter, med mer.

Opplæringslova

Forskrift til opplæringslova

Kunnskapsløftet (læreplaner)

ABC for foreldrekontakter (Foreldreutvalget for grunnskolen)

1. SAMARBEID MELLOM FORELDRENES ARBEIDSUTVALG (FAU) OG

SKOLEN

Hvert trinn skal velge en FAU-representant blant foreldrekontaktene og en vararepresentant, som er
TAU-leder.   FAU består av 7 medlemmer, som er valgt for 2 år av gangen (fra første trinn kan det
være at en representant kun er valgt for ett år, men vi anbefaler at FAU-representanten fra 1. trinn er
blant dem som velges for 2 år).

FAU skal på første møte velge en leder,nestleder, kasserer og sekretær for FAU. Nestleder av FAU
blir leder av Samarbeidsutvalget og leder av FAU blir nestleder av samarbeidsutvalget.

FAU-leder bør være fritatt for TAU-oppgaver. Videre tildeles ansvar for hovedoppgaver når naturlig.

Det bør videre settes opp forslag til minst 4 hovedoppgaver som FAU skal ta ansvaret for/ arbeide
med gjennom skoleåret.  Andre saker vil komme opp etter hvert, men det er viktig at det fokuseres
på å arbeide med noen få større saker fremfor mange små saker.

Det er viktig at FAU sørger for et nært og godt samarbeid med skolens ledelse.  Åpen og god
kommunikasjon er en nøkkel til suksess.

Leder i FAU bør møte i felles FAU-møter for Tasta Bydel, eller sende en stedfortreder. Leder av
samarbeidsutvalget  inviteres også. Fellesmøtene skal brukes til å dele erfaringer og fremme
samarbeid mellom skolene i bydelen.

BUDSJETTPROSESSEN

Rammene for skolens budsjett blir fastlagt av Rådmann i Stavanger kommune.  Byfjord skole skal
innenfor rammene fordele budsjettet på henholdsvis lønn og driftsmidler.  Begge  områder skal deles
opp, slik at man klart kan styre hvordan midlene blir benyttet.  Skolens ledelse v/ rektor skal
utarbeide forslag til budsjett som skal legges frem som sak der både FAU og SU får uttale seg.
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Status gjennomgås som fast sakspost på SU.møtet. Det er rådmannen i kommunen som godkjenner
overskudd/ underskudd og endelig regnskap ved årsoppgjøret i slutten på budsjettåret..

Nærmere detaljer om økonomi og budsjett blir orientert om i SU.

ANSVAR OG ROLLER I FAU:

Beskrivelse Måned Hovedansvarlig Den
som
Utfører

Konsulteres Informeres

Info møte for alle
foreldrerepr
kontaktlærere fra
hvert trinn

August Leder i FAU FAU-repr. FAU, rektor

Innkalling til første
FAU-møte

Augus
t /
Septe
mber

Leder i FAU /
rektor

FAU

Innkalling til
andre FAU
møter

6-7
møter
pr. år

Leder av FAU Leder
av
FAU

Rektor, FAU

Referat fra FAU
møtene

Innen
to uker
etter
møtet

Leder av FAU Refer-
ent i
FAU

FAU-repr. FAU, rektor,
lærere og
foreldre

Møte med FAU
representanter i
Tasta kommunedel

Leder av FAU Leder
av
FAU

FAU

Referat fra FAU
møte i Tasta
kommunedel

Medlem
av KFU

(møteleder)

Medlem
av KFU

(møteleder)

FAU

lederne

FAU, rektor

Velge minst 4
hovedoppgaver for
FAU + arbeid med
innkomne saker.

FAU

møter

FAU-leder FAU repr FAU Rektor

Føre FAU
regnskap/

Løpen
de/
Godkj.
pr.

FAU-leder Kasserer/
FAU leder

FAU FAU
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Sette opp
budsjett pr
skoleår

August
hvert
år/
Årshjul
FAU

FAU-leder Kasserer FAU FAU

BESTE PRAKSIS FOR FAU-ARBEIDET:
Møter
Det anbefales at rektor et tilgjengelig under FAU-møtet, og at rektor inviteres til å være med på deler
av møtet og å gi regelmessige orientering om budsjett/ regnskap samt saker ved skolen som FAU
bør involveres i.

Kasse
Etter at prinsippet om gratisskolen ble innført, er det svært strenge retningslinjer for  hvordan man
kan få inn penger fra foreldrene.  Penger kan kun mottas i form av frivillige og anonyme gaver. Det
oppfordres til å planlegge dugnader og arrangementer for å samle inn penger i fellesskap fremfor å
be om egenandeler til forskjellige arrangement.  Start planleggingen av slike arrangement så tidlig
som mulig i skoleåret.

Vi har på Byfjord skole nå som tradisjon at 3.trinn og FAU er ansvarlig for å organisere kafeen på
Grunnskolens kveld (i begynnelsen av november), og 6.trinn er ansvarlig for 17.mai.  Overskuddet
fra disse arrangementene går til FAU sin kasse.  FAU har de siste årene ikke hatt behov for å samle
inn penger på annen måte.

Kunnskapsoverføring
Søk erfaringer fra dem som har vært med i FAU tidligere og snakk med dem som er med i FAU ved
de andre skolene i bydelen i tillegg er det lagret en info på Google disk.  Dessuten oppfordres det til
å knytte kontakt med kommunalt foreldreutvalg (KFU). Det anbefales at representant(er) fra KFU
inviteres til et av møtene i FAU (ikke det aller første) for å gi en orientering om KFU og om
retningslinjer for FAU (vurderes ut fra FAU erfaring til dem som er med i FAU for hvert år).

Foreldreutvalget for Grunnskolen har publisert et hefte: ”Medlem av FAU Hva nå?”, som
anbefales for alle FAU-medlemmer.  I dette heftet anbefales det at hver skole utarbeider
vedtekter for FAU.  Byfjord Skole har i stedet valgt å beskrive FAU sin rolle i dette dokumentet,
og føler at vi har funnet en god måte å arbeide på.

FAU bør påse at alle TAU-ledere får en orientering om hjem- skole samarbeidet og gjøres
kjent med dette dokumentet og klargjøre roller og ansvar. Dette skjer ved et infomøte like
etter skolestart.
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Dokumentasjon:

Referat fra FAU møter legges ut på skolens websider (linksider).

Nettressurser:

Foreldreutvalget for Grunnskolen - FAU
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2. SAMARBEIDSUTVALGET (SU)
Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende organ uten beslutningsmyndighet. SU har rett til å
uttale seg i alle saker som gjelder skolen, og i noen tilfeller kan styringsoppgaver, driftsoppgaver
og beslutningsmyndighet delegeres fra kommunen til skolen.

I Samarbeidsutvalget er alle partene i skolen representert: elever, foreldre,
undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være
den ene.

Foreldrerepresentantene skal, ifølge opplæringsloven § 11-4, være fra FAU. Den ene
representanten skal være FAU-lederen. I tillegg er SU-leder ved Byfjord skole også
FAU-nestleder.

Samarbeidsutvalget/driftsstyret kan uttale seg om følgende saker:

● ordensreglementet
● skolens informasjonsvirksomhet
● virksomhets- og utviklingsplaner for skolen, strategiske planer mm.
● forslag til budsjett
● prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
● plan for hjem-skole-samarbeid
● skolevurdering
● trafikkforholdene
● skoleskyss

ANSVAR OG ROLLER I SAMARBEIDSUTVALGET:

Beskrivelse Måned Hovedansvarl
ig

Utfører Konsulteres Informeres

Utarbeide og
vedlikeholde
kvalitetssystem inkl.
HMS og
beredskapsplan.

Kontinuer-

lig prosess

SU Rektor og
Avd.ledere

SU, lærere,
tillitsvalgt, FAU og
Elevråd (Elevråd
og FAU
konsulteres når
dette er
hensiktsmessig)

FAU, Elevråd,
Stavanger
kommune
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Utarbeide og
vedlikeholde
handlingsplan

Oppdaterin
g hvert 4.
år, høst

SU Rektor og
Avd.ledere

SU, lærere,
tillitsvalgt, FAU og
Elevråd (Elevråd
og FAU
konsulteres når
dette er
hensiktsmessig)

SU, lærere,
tillitsvalgt, FAU og
Elevråd,
Skoledirektør/
Rådmann

Utarbeidelse og
oppdatering av
årshjul (årsplan)

Skolestart SU Rektor og
Avd.ledere

SU, lærere,
tillitsvalgt, FAU og
Elevråd

SU, lærere,
tillitsvalgt, FAU og
Elevråd

Utarbeidelse av
budsjett, ref.
”budsjettprosesse
n”

Januar
–
Februa
r

SU Rektor og
Avd.ledere

SU, lærere,
tillitsvalgt, FAU og
Elevråd

SU, lærere,
tillitsvalgt, FAU og
Elevråd

Legge fram
årsregnskap

Februar Rektor Rektor SU, tillitsvalgt,
FAU

SU, lærere,
tillitsvalgt, FAU og
Elevråd

Oversikt over
klagebehandling i
forhold til
enkeltvedtak etc.
iht. reglement.

Februar SU Rektor og
Avd.ledere

Stavanger
kommune –
Oppvekst
og levekår

Tillitsvalgt og FAU

Egenevaluering av
skolens
kvalitetssystem og
planer (ref. dialogen
og responsen)

Ca. hvert
3. år

Rektor Rektor,
Avd.ledere
og noen av
lærerne

Lærere,
tillitsvalgt, Elevråd
FAU, SU

SU, Lærerne,
tillitsvalgt, Elevråd,
FAU, Skoledirektør/
Rådmann

Saksdokumenter
til SU samt
møteinnkalling
med saksliste og
dokumentasjon

2 uker før
hvert
styremøte

SU
v/leder

Rektor Medlemmer av SU SU, FAU,
Elevråd, tillitsvalgt

Utarbeidelse
og utsendelse
av referat

Innen 3
uker etter
styremøte.

SU Rektor SU SU, FAU,
Elevråd,
tillitsvalgt,
Skoledirektør

/Rådmann, web side.
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Aktuelle nettsider og lover og regler:

Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven)

Lov om offentlighet i forvaltningen (Offentlighetsloven)

Opplæringslova

Forskrift til opplæringslova

Aktuelle aktiviteter/arrangement ved Byfjord  Skole

Skolens ledelse har overordnet ansvar for at det blir etablert aktivitetsplan, som vi kaller Årshjul,
for hvert trinn som en del av skole/ foreldresamarbeidet. Årshjulet utarbeides først og fremst av
foreldre som er valgt som foreldrekontakter og som er medlem av Trinnets ArbeidsUtvalg (TAU) i
nært samarbeid trinnets lærere.  Årshjulet skal inneholde de aktivitetene som foreldrene ønsker å
gjennomføre i løpet av året, både alene og sammen med lærerne.  Forslag til innhold i et Årshjul
vil bli beskrevet nedenfor.  Når planen er godkjent av lærerne og TAU, sendes denne til Rektor for
å rapportere at planleggingen er foretatt.  Det er TAU sitt ansvar å sørge for at planen blir fulgt.
Alle endringer skal føre til oppdateringer i planen og revidert plan skal sendes lærere på trinnet
samt rektor.

ÅRSHJULET BØR INNEHOLDE

● Julefrokost

● Påskefrokost

● Foreldremøter

● Aktiviteter som man ønsker å gjøre sammen med barnas familie i nærområdet.  Helst
et par aktiviteter i året, gjerne mer.

● Igangsetting av for eksempel vennegrupper

● Skoleturer, grunnskolens kveld og andre aktiviteter hvor foreldrene vil bli involvert, uten at
det nødvendigvis er et enkelt trinn sitt ansvar.

● Dugnader (i samarbeid med vaktmestergruppen).

● 17.mai-liste for 3. og 6. trinn

● Sommeravslutning
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Det vedlegges et eksempel på årshjul (vedlegg 2).  Det er anbefalt at hvert trinn utarbeider en
overordnet plan hvor alle aktivitetene er listet opp og som inkluderer både tidsfrister og hvem
som er ansvarlig.  Deretter bør hver aktivitet splittes opp i mer detaljerte beskrivelser hvor bla.
navn på foresatte som forplikter seg til og planlegge og gjennomføre hver aktivitet blir identifisert
.

GRUNNSKOLENS KVELD

Første torsdag i november hvert år arrangerer skolen Grunnskolens kveld.  Denne kvelden
regnes som en halv skoledag, og er et samarbeid mellom skolen og FAU.

Skolen er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av underholdning og aktiviteter pr. trinn.
TAU 3.trinn er ansvarlig for å organisere kafeen. FAU bør alltid ha et møte i forkant av
grunnskolens kveld for å sikre erfaringsoverføring og følge opp om det er noe til grunnskolens
kveld som må ordnes.

Inntektene fra kafeen vil gå til bl.a. skoletur for elevene.  6. trinn vil dra på skitur hvert år, men det
er også anledning til å arrangere flere skoleturer dersom økonomien tillater det.

Erfaringsrapport finnes hos skolens administrasjon i egen perm som inkluderer en elektronisk
versjon med nødvendige skjema. I tillegg finnes det info på FAU sin Google-konto,
fau.byfjord@gmail.com. En av foreldrene som arrangerte fjorårets foreldrekafe bidrar til
erfaringsoverføring til årets ansvarlige foreldre.

6.trinn skal ikke delta i kafedriften på Grunnskolens kveld, dette pga ansvar for
17.mai-planlegging.
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Ansvar og roller:

Beskrivelse Måned Hoved-
ansvarlig

Utfører Konsulteres Informeres

Innbydelse til
Grunnskolens
kveld legges
ved ukeplan

Okt./ Nov. Rektor Lærere på
hvert trinn

Elever og
foresatte

Planlegging og
organisering av
underholdning
og trinnvise
aktiviteter

Sept./ Okt. Rektor. Avd.ledere
og Lærere
på hvert
trinn

FAU

Elever som
evnt. skal
opptre.

Planlegging og
organisering av
kafé

Sept./ Okt. FAU leder. TAU 3.
Trinn

FAU Rektor,
TAU alle
trinn
(unntatt 6.
trinn)

Oppdatering av
erfaringsrapport
(inkl. i dette
dokumentet)

Innen
1. april/

mai

FAU leder FAU repr.
For 3. trinn

FAU
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17. MAI-ARRANGEMENTET VED BYFJORD SKOLE

6. trinn er hvert år ansvarlig for 17. mai arrangementet ved Byfjord skole.  Det må ved skoleårets
begynnelse (første foreldremøte) utpekes en av de foresatte som påtar seg oppgaven som
hovedansvarlig for 17. mai komiteen.  Det bør, også så langt det lar seg gjøre utnevnes en 17.
mai-komité.  Lag et eget ark i aktivitetsplanen for trinnet som identifiserer hovedansvarlig og de
øvrige medlemmene av 17. mai komiteen.

3.trinn baker kaker og tar med kaffe til kafeen 17.mai. 1 kake og 1 kanne kaffe pr elev. I tillegg
skal 3. trinn bidra med minimum 10 foreldre til kafedriften 17.mai, liste fylles ut på årshjulet.

Inntektene som 6. trinn får inn i løpet av arrangementet 17. mai, vil bl.a. gå til leirskole for dette
trinnet kommende høst (da er de i 7. trinn).   Dette er en måte vi kan sikre leirskole uten at vi må
be om egenandel fra foresatte, slik at vi på denne måten er i stand til å overholde
”gratisprinsippet”. Skolen har ansvar for selve skoleturplanleggingen og gjør dette i samsvar
med gjeldende lover og regler.  Det vil imidlertid kun være snakk om 1 overnatting (med mindre
prisene eller inntektene endrer seg betydelig). FAU er ansvarlig for å tildele midlene slik at hvert
årstrinn får støtte tilpasset aktiviteten, og for å sikre en jevn fordeling av midlene over tid.

Ansvar og roller:

Beskrivelse Måned Hoved-
ansvarli
g

Utfører Konsulteres Informeres

Legg til
aktiviteten:17.
mai komité, til
de øvrige
arkene i
aktivitetsplanen

Aug/ sept. FAU-represe
ntant

Kontaktlærer TAU Foreldren
e

Lærere

Oppdatere
erfaringsrappor
t og maler i
ringperm /
elektroniske
dokument

August
(etter at
17. mai
arr. er
avholdt

Leder for

17. mai
komitee
n

17. mai
komitee
n

FAU rep.
for
trinnet

Informere
neste års 17.
mai komité

Jan
(året
etter)

FAU rep.
for 7.
trinn

Leder for
fjorårets
17. mai
komité

FAU rep. for
6. trinn

Nyetablert
17. mai
komité
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Anbefalte retningslinjer/ beste praksis:

Det er utarbeidet en ringperm med dokumentasjon, som også foreligger elektronisk.  Denne
Dokumentasjonen inneholder erfaringsrapport og maler som 17. mai komiteen kan bruke for å
planlegge og organisere neste års 17. mai arrangement.

Dokumentasjon:

Ringperm + elektroniske dokumenter, som beskrevet ovenfor.
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SKITUR FOR 6. TRINN

Det er skolen som hvert år er ansvarlig for å arrangere skitur for 6. trinn. Skolen vil
få penger til buss fra FAU.

TAU på trinnet må sørge for at skitur er inkludert i aktivitetsplanene for trinnet, slik at det på første
foreldremøte blir identifisert 6 foresatte som kan bli med på skituren. Det er en fordel dersom
noen av disse har anledning til å kjøre egen bil.

Ansvar og roller:

Beskrivelse Måned Hoved-
ansvarlig

Utfører Konsulteres Informeres

Legg til aktiviteten
skitur til de øvrige
ark i aktivitetsplan

Augus
t/ sept.

FAU repr
(6. trinn)

Kontakt
-
lærere

6. tr

TAU Foreld
e
Lærere

Oppdatere/evaluere
prosedyre for skitur

April
/ mai

FAU leder FAU
repr (6.
trinn)

Ansvarli
g lærere

FAU

Skolen
s
ledels
e

Beste praksis:

PLANLEGGING OG ORGANISERING AV SKITUR PÅ BYFJORD SKOLE

Retningslinjene skal bidra til en effektiv organisering og sikker gjennomføring av turen. Målet
med skitur på fjellet er å sikre at alle elever får tilbud om en friluftsaktivitet som dekker mål i
Kunnskapsløftet ; ”praktisere ski der det ligg til rette for det”, ”beskrive lokale tradisjoner i
friluftsliv”, ”planleggje og gjennomføre friluftsaktivitetar og praktisere trygg ferdsel under varierte
vêrforhold”.

Ansvar og roller

Skituren er i skolens regi, og er obligatorisk skoledag. Det er lærere på trinnet som har ansvar for
planlegging og gjennomføring på en effektiv og forsvarlig måte. Dersom det er mer enn ett trinn
som drar på tur, skal en fast person, enten fra skolens ledelse/administrasjon eller en lærer,
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utpekes som hovedansvarlig. Det er den samme personen som er ansvarlig hvert år, slik at det
blir mest mulig effektivt å arrangere turene.

TAU-repr for trinnet vil i begynnelsen av skoleåret allerede ha skituren på sin Aktivitetsplan som
legges frem på høstens foreldremøte. Hovedansvarlig på skolen får kopi av listen etter
foreldremøte.
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Planlegging av turen

Tidspunkt og organisering av salg av brukt skiutstyr

Turen gjennomføres vanligvis imellom vinterferie og påskeferie. Skolen jobber aktiv for at alle
elever skal få låne ski og skiutstyr dersom de selv ikke har dette. Målet er at alle elever skal ha
ski med på turen (ikke akebrett).

Busser

Busser til skoleturen må bestilles i god tid i forveien. Be om tilbud fra to eller tre busselskap. Når
avtalen er gjort, sørg for at denne inneholder prisgaranti og avbestillingsbetingelser. Det er
hensiktsmessig å sette av to datoer for skituren for å ta hensyn til været.

Budsjett

I utgangspunktet vil FAU budsjettere med 10 000 kr til skoleturer hvert år. I tillegg vil skolen sette
av penger til skoleturer i sitt budsjett, når budsjettet tilsier at det er mulighet for dette.

Informasjon til elever og foreldre

I januar/ februar informeres foresatte og elever om dato for skitur. Det presiseres at skituren er
en pliktig skoledag, hvor alle SKAL være med. Skolen legger opp til en 3-deling på skituren; lære
å gå på ski, korte og lange skiturer.

I god tid før skituren skal foreldre som har satt seg opp på TAU sin aktivitetsplan kontaktes, slik at
man får bekreftet at disse fremdeles er tilgjengelige og kan stille opp på skituren.

Ansvar og roller avklares med disse. Det må vurderes om hovedansvarlig skal kalle inn til et
møte med disse i forkant av turen, eller om kommunikasjon via telefon og e-post er tilstrekkelig.
Alle voksne som er med på turen skal ha kart over området, noe førstehjelpsutstyr og mob tlf.

Elevene og foresatte skal informasjon om praktiske opplysninger, skiløype, lister med
gruppeinndeling, samt plan for hvilke voksne som er ansvarlig for grupper av navngitte barn ca
en uke i forkant av turen.

Organisering av grupper

Det anbefales at turen legges til skiterreng hvor skolen har mulighet til å gjøre en avtale med
Røde Kors i tilfelle det skulle bli behov for førstehjelp og transport. Hunnedalen og Stavtjørn har
løype som egner seg godt for skitur.

De elevene som har god trening i å gå på ski, vil få tilbud om løypevalg som passer for dem, dvs.
en lang skitur. De som har lite trening, vil få prøve seg på en kort løype. Elever som ikke kan gå
på ski fra før, vil få grunnleggende opplæring i dette.

Elevene organiseres i grupper 12-16 elever fordelt på 3-4 voksne som er ansvarlig for gruppen.
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Sjekkliste

1. Be om tilbud fra busselskap

2. Fastsette dato for turen

3. Signer avtale med busselskap, og sjekk at bussen dekker krav om sikkerhet.

4. Kontroller at skolens budsjett + tilskudd fra FAU holder til å dekke turens kostnader

5. Avklar at budsjett (skole/FAU) dekker kostnadene.

6. Foresatte som har satt seg på aktivitetsplan kontaktes i god tid før skitur.

7. Kall inn til møte med foreldre som skal være med på turen i forkant av turen, eventuell gi
tilstrekkelig informasjon på e-post el.

8. En uke før skituren skal det sendes ut ansvarsliste over elevgrupper til elever og foresatte. I
tillegg skal det følge med en liste over mob nr på voksne og planlagt løype.
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Forslag til informasjonsskriv til elever og foresatte vedr. skoleskitur

Kjære elever og foresatte,

Nå er det klart for skitur for 6. trinn. Alle elever bes møte ………………… kl……….. Hjemkomsten
er beregnet til kl. …………….

Alle må ta med ski og skiutstyr. Turen går til …

Det er lagt opp til 3 turer. Elevene har meldt seg på en av disse turene ut i fra sine skiferdigheter.
(Se tidligere informasjon)

Dette er viktig at dere husker på:

Pakk en ryggsekk med god niste for turen, noe varmt å drikke og en vannflaske. Ta
med sitteunderlag, solbriller, et par ekstra sokker og votter.

Du må kle deg med ullsokker og ullundertøy. Ta med en lett fleecegenser i sekken.  Bukse og
jakke må være vindtette. Det er også viktig at du har gode votter (vindtett), lue og skjerf.

Er det noe du lurer på, ta kontakt med kontaktlærer.

Ønsker dere alle en riktig fin tur.

Med vennlig hilsen

Rektor
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VEDLEGG : ÅRSHJUL FOR TRINNENE

OVERSIKT OVER ÅRLIGE TAU-AKTIVITETER

Aktivitet: Dato: Ansvarlig: Bidrag:

Oppstartsmøte hjem-skole
samarbeid for TAU og skolen

xx.09.xx Skolen Skolen kaller inn, FAU
presenterer. TAU og lærere
samarbeider om årshjulet.

Foreldremøte, høst xx.09.xx Skolen Skolen kaller inn. TAU
presenterer
hjem-skole-samarbeidet.

TAU-møte (etter foreldremøte) xx.09.xx Skolen Møte for TAU-repr. TAU-leder
kaller inn.

Klassetur for 7. trinn Skolen

Sosial aktivitet (høst)? TAU TAU arrangerer, frivillige foreldre
bidrar

Grunnskolens kveld xx.11.xx Skolen Kaker, kaffe, kafedrift

Grunnskolens kveld, foreldre-kafe xx.11.xx TAU 3.
trinn

TAU 3. organiserer.
Frivillige foreldre står i
kafe, baker kake +
kaffe/te. Alle trinn bidrar
unntatt 6. trinn.

Julefrokost xx.12.xx Skolen Frivillige foreldre 1.-4. trinn steller
frokost, smører skiver og rydder.

5. -7. trinn ordner skolen/elevene
selv.

Oppmerksomhet til skolen på
vegne av foreldrene ifm jul.

xx.12.xx FAU-leder Fruktkurv til personalrom og
blomst til resepsjon

TAU møte xx.01.xx TAU-leder Møte for TAU repr.

Foreldremøte, vår xx.02.xx TAU-leder Skolen kaller inn. TAU er
ansvarlig for tema.

Påskefrokost xx.03.xx Skolen Frivillige foreldre 1.-4. trinn steller
frokost, smører skiver og rydder.
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5.-7. trinn ordner skolen / elevene
selv.

TAU-møte xx.04.xx TAU-leder Møte for TAU-repr.

Fotografering av 1. og  7. trinn, ev.
4. trinn hvis TAU 4. trinn ønsker

xx.04.xx TAU-leder
1., 7. og
ev. 4. trinn

Avtale og organisere med skolen,
bestille fotograf.

Foreldremøte (hvis behov) xx.04.xx TAU-leder TAU-leder kaller inn. Samarbeid
med lærerne.

Skitur for 6. trinn Skolen Frivillige foreldre 6. trinn

17. mai (6. trinn) 6. trinns
foreldre

6. trinn ansvarlig for organisering,
planlegging og gjennomføring.

17. mai, kakebaking  (3.trinn)

1 kake og 1 kanne kaffe pr barn

xx.05.xx Alle
foreldre i 3.
trinn

Alle foreldrene 3. trinn

17. mai, kafedrift 6.trinn Frivillige foreldre 3. trinn

Sosial aktivitet (vår ) ? TAU Frivillige foreldre bidrar

Sommeravslutning xx.06.xx Skolen Planlegge, innbydelse,
arrangement

Sommeravslutning, foreldre kafe TAU Frivillige foreldre bidrar med
kakebaking, kaffe, stå i kafe og
rydde.

Oppmerksomhet til skolen på
vegne av foreldrene ifm avslutning
av skoleåret

xx.06.xx FAU-leder Fruktkurv/ blomster til
personalrom.
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GRUNNSKOLENS KVELD

(Alle trinn unntatt 6. trinn)

Beskrivelse: Dato og tid: Ansvarlig: Foreldrebidrag:

Arrangeres etter skoletid
med aktiviteter som
inndeles i tre deler:
Foredrag/ underholdning,
aktivitet i trinnets rom og
kafé

xx.11.xx
17:00 –
19:15

Skolen

3.trinn
organisere
r kafe

Bake 8 kaker (størrelse:
langpanne).  8 kanner kaffe +
1 te.  6 personer til drift av kafé
i 45 min.: Selge pølser,
brus/saft,  kaffe og kaker.

8 langpannekaker og 8 kanner kaffe:

Navn: Foreldre til: Telefon: e-postadresse:
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1 kanne te:

Navn: Foreldre til: Telefon: e-postadresse:

6 personer til drift av kafé i 45 minutter:

Navn: Foreldre til: Telefon: e-postadresse:

1 person til rydding etter grunnskolens kveld

Navn: Foreldre til: Telefon: e-postadresse:
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GRUNNSKOLENS KVELD

(Ekstra ark for kun 3. trinn som har dobbelt opp med kafévakter og kake/kaffebidrag)

Beskrivelse: Dato og tid: Ansvarlig: Foreldrebidrag:

Arrangeres etter skoletid
med aktiviteter som
inndeles i tre deler:
Foredrag/ underholdning,
aktivitet i trinnets rom og
kafé

xx.11.xx
17:00 –
19:15

Skolen

3.trinn
organisere
r kafe

Bake 8 kaker (størrelse:
langpanne).  8 kanner kaffe +
1 te.  6 personer til drift av kafé
i 45 min.: Selge pølser,
brus/saft,  kaffe og kaker.

8 langpannekaker og 8 kanner kaffe:

Navn: Foreldre til: Telefon: e-postadresse:
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(Ekstra ark for kun 3. trinn som har dobbelt opp med kafévakter og kake/kaffebidrag)

1 kanne te:

Navn: Foreldre til: Telefon: e-postadresse:

6 personer til drift av kafé i 45 minutter:

Navn: Foreldre til: Telefon: e-postadresse:

1 person til rydding etter grunnskolens kveld

Navn: Foreldre til: Telefon: e-postadresse:
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SOSIAL AKTIVITET (HØST)
(Alle trinn)

Beskrivelse: Dato og tid: Ansvarlig: Foreldrebidrag:

. xx.09.xx  kl.
13:00 –
1600

Foreldre Planlegge aktivitet.

Send ut innbydelse og samle
inn svarslipper i samarbeid
med lærere på trinnet.

Navn: Foreldre til: Telefon: e-postadresse:
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JULEFROKOST

(Kun fra 1. – 4. trinn.  5. – 7. trinn ordner dette selv)

Beskrivelse: Dato og tid: Ansvarlig: Foreldrebidrag:

Julefrokost arrangeres på
skolen.  Hver elev tar med
bidrag hjemmefra iht. liste
som lærerne deler ut.

xx.12.xx  kl.
08:00 –
10:00

Skolen 3 foreldre i hvert trinnrom (6
personer) som kan stelle i
stand frokost samt rydde
etterpå.

6 foreldre, 3 personer i hvert rom til å lage frokost og rydde etterpå:

Navn: Foreldre til: Telefon: e-post adresse:
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PÅSKEFROKOST

(Kun fra 1 – 4 trinn.  5 – 7 trinn har Påskelunsj og ordner dette selv)

Beskrivelse: Dato og tid: Ansvarlig: Foreldrebidrag:

Påskefrokost arrangeres
på skolen.  Hver elev tar
med bidrag hjemmefra
iht. liste som lærerne
deler ut.

Fredag
xx.03.xx
,

kl. 08:00 –

10:00

Skolen 3 foreldre i hvert trinnrom (6
personer) som kan stelle i
stand frokost samt rydde
etterpå

6 foreldre, 3 personer i hvert rom til å lage frokost og rydde etterpå:

Navn: Foreldre til: Telefon: e-post adresse:
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SOSIAL AKTIVITET (VÅR)
(Alle trinn)

Beskrivelse: Dato og tid: Ansvarlig: Foreldrebidrag:

Foreldre Planlegge aktivitet. Send ut
innbydelse og samle inn
svarslipper i samarbeid med
lærere på trinnet.

En (eller flere) person(er) til å organisere

Navn: Foreldre til: Telefon: e-postadresse:
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17. MAI-BIDRAG FRA 3. TRINN

(Kun 3. trinn)

Alle foreldre på trinnet tar med 1 kake og 1 kanne kaffe

Minimum 10 foreldre til hjelp av kafedrift, skriv navn og kontaktinfo her:

Navn: Foreldre til: Telefon: e-postadresse:
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SOMMERAVSLUTNING

(Alle trinn)

Beskrivelse: Dato og tid: Ansvarlig: Foreldrebidrag:

Sommerfest for hele
familien, med
foreldrekafé el. grilling
el.

xx.
mai/juni
17:30 –

19:30

Lærerne Lærerne gir kort orientering
om arrangementet. Får hjelp
av foreldre til å organisere
aktiviteter, ta med grillkull,
tennvæske (og tenner opp
grill før alle kommer),
søppelsekker.  Må også
organisere opprydding etter
arrangementet.  Skolen må
sende ut innbydelse i god tid
før arrangementet.

6 foreldre til å hjelpe til ved sommeravslutningen:

Navn: Foreldre til: Telefon: e-postadresse:
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KLASSETUR, 7. TRINN

Beskrivelse: Dato og tid: Ansvarlig: Foreldrebidrag:

Arrangeres av skolen (dato vil bli
gitt senere).
Dagstur

Skolen Mulig at noen foreldre
trenger å bli med….

Foreldre som kan være med:

Navn: Foreldre til: Telefon: e-postadresse:
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EKSTRA TILLEGG FOR TEKNOLAB, GJELDER 3-7 TRINN
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