
INFORMASJON TIL ALLE FORESATTE v/ HINNA UNGDOMSSKOLE 

"Et godt sted å lære, 

et godt sted å være" 

FAU ved Hinna ungdomsskole ønsker å informere alle foresatte om hjem-skole-samarbeidet og hva 

dere som foresatte kan bidra med.  

Ved å samle erfaringer fra tidligere FAU-representanter og klassekontakter er målet vårt at dette 

informasjonsskrivet skal bidra til at det blir enklere å ta fatt på oppgavene. 

Dette er et levende dokument som vil bli oppdatert årlig og vi ønsker også gode innspill fra dere som 

er foresatte.  
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Til nye FAU-representanter og foresatte
FAU-representantene er bindeleddet mellom klassen, andre klasser og skolens ledelse. 

Som foresatte kan vi gjøre en stor forskjell for barna våre. Målet vårt er at hver eneste elev på 
Hinna skole skal ha det bra og være inkludert i miljøet på skolen. For at nye FAU-representanter 
skal få en best mulig start, har vi samlet litt informasjon og gode råd; 

1. FAU-representantene på 8. trinn skal sørge for at de har en god kontaktliste. Fint med navn 
på eleven, adresse og kontaktinformasjon til foresatte. Be gjerne skolens administrasjon om 
informasjon. Når listen er klar sendes den ut på mail til alle foreldrene.

2. Vi har gode erfaringer med Facebook-gruppe for foreldre, for hver klasse. Noen bruker også 
Spond. Dette skal være til hjelp for informasjonsdeling og samarbeid blant foreldrene.

3. Hver klasse bør ha en klassekasse. Be foreldrene om å gi litt penger, f.eks. 200 kr per år. 
Lag gjerne et lite regnskap med kvitteringer. Typiske utgifter er ting man trenger til 
fellesarrangement (ikke mat, det kan alle ta med) og gaver til lærerne. OBS! Vi kan aldri pålegge 
foreldre å betale penger til klassekassen. Innbetaling til klassekassen er helt frivillig.

4. Fra høsten 2019 har 8. klasse to likestilte og aktive FAU-representanter i klassen. Begge 
FAU- representantene møter på FAU-møtene gjennom alle tre årene. Hovedoppgaven deres blir 
kontakten mellom skoleledelsen og de andre klassene på Hinna skole.

5. OBS! Før foreldremøtet om høsten (og eventuelt om våren) skal FAU-representantene ha et 
forberedelsesmøte med lærerne. Ta initiativ til dette om ikke lærerne gjør det (unntak: første 
foreldremøte i 8. kl).

Foreldremøtet om våren er ikke pålagt. Det er FAU-representanter som eventuelt tar initiativ til 
dette foreldremøtet. Det hender at skolen eller FAU sentralt arrangerer felles foreldremøte om 
våren med et aktuelt tema, og da kan det være lurt å arrangere en samling med foreldrene i 
klassen i etterkant av fellesmøtet. 

6. Fra høsten 2019 velges det på første foreldremøtet i 8.klasse;

o 2 FAU-representanter for de neste tre årene (hele ungdomsskolen)
o Tre årstidsgrupper (høst/ vinter/ vår) som har ansvar for å arrangere sosiale aktiviteter i

klasser som kan bidra til å skape et godt klassemiljø
o Turgruppe som har ansvar for å planlegge og arrangere klassetur i 10. klasse.

Turgruppen har også ansvar for å planlegge dugnader for å få inn penger til turen.
Dugnader kan eventuelt delegeres til årstidsgruppene.

Det er viktig at foreldrene blir kjent med hverandre og at alle føler seg inkludert i miljøet! Dette har 
mye å si for elevene på sikt. 

7. Hver årstidsgruppe har ansvar for ett til to arrangement. Høstgruppen kan f.eks arrangere
en «bli-kjent-kveld» i 8. klasse, eventuelt en klassefest for 9. og 10. klasse. De kan også
arrangere julefrokost for elever og foresatte i kantinen. Vintergruppen kan f.eks. arrangere en
skitur eller påskefrokost. Vårgruppa kan arrangere en tur eller avslutning før sommeren.

1 av foreldrene i hver årstidsgruppe blir leder av årstidsgruppen og får ansvaret for at aktivitetene 
blir gjennomført. Disse årstidsgruppene erstatter det vi tidligere kalte ”klassekontaktene”, og 
årstidsgruppene er de samme alle de tre årene.



Hovedpoenget er at alle i klassen (tidvis med foreldre) samles og gjør noe hyggelig sammen, til 
ingen (eller veldig lav) egenandel. Det er viktig å være bevisst på at arrangementet skal være 
inkluderende og at man gir god info om hva som skal skje. Vi har også gode erfaringer med 
foreldrearrangement, altså samlinger kun for foreldrene i klassen (for eksempel mødrekveld eller 
fedrekveld). 

Ta gjerne kontakt med FAU-leder Ingrid Smedvig (ingrid.smedvig@gmail.com, tlf. 93831131) 
dersom du har spørsmål.

Årshjul for foresatte 

Klassekasse 
Vi anbefaler at hver klasse oppretter en egen klassekasse. Kasserer velges blant foreldrene. 
FAU anbefaler å ha samme kasserer fra år til år. Det kan oppfordres til at foresatte bidrar med 
en frivillig innbetaling til klassekassen pr. år.  

• For å komme tidlig i gang med 
eventuelt dugnadsarbeid er det 
viktig at klassene raskt avklarer 
hvor 10. klasseturen skal gå og 
kostnaden for denne.

• VINTERGRUPPEN skal ha ansvar 
for aktiviteter for klassen i denne 
perioden.

• Alle trinn må bidra med foreldrehjelp 
på skolelball. 

• Alle trinn må bidra med foreldrehjelp 
ved å gå natteravn og stille som vakt 
ved parkeringsdugnad.

• VÅRGRUPPEN skal ha ansvar for 
aktiviteter for klassen i denne 
perioden.

• Alle trinn avgjør selv om de ønsker 
foreldremøte før sommerferien.

• Alle trinn må bidra med foreldrehjelp 
ved å gå natteravn og stille som vakt 
ved parkeringsdugnad.

• HØSTGRUPPEN  skal ha ansvar for 
aktiviteter for klassen i denne 
perioden

• 8 klasse. Klassen blir kalt inn til 
foreldremøte like etter skolestart hvor 
2 FAU-representanter blir valgt.  
Resten av foreldregruppen blir delt inn 
i Høst, Vinter og Vårgruppe. 

• 9. klasse. Foreldremøte like etter 
skolestart.

• 10. klasse. Foreldremøte like etter 
skolestart. Felles klassetur skal 
avholdes i løpet av året.

• Alle trinn må bidra med foreldrehjelp 
ved å gå natteravn og stille som vakt 
ved parkeringsdugnad.

HØSTGRUPPEN

September
Oktober

November
Desember

VÅRGRUPPEN

April
Mai
Juni

KLASSETURGRUPPE
VINTERGRUPPEN 

Januar
Februar

Mars



Innbetalinger til klassekassa skal ikke øremerkes enkeltelever, men inngå i en felles pott for 
alle elevene. Om noen elever slutter i klassen vil innbetalte midler forbli i klassekassa. Nye 
elever i klassen skal ta del i klassekassa på lik linje med de andre elevene. 

Inntekter til klassekassen kan være; 

o frivillig innbetaling fra foreldrene
o inntekter ved parkeringsdugnad
o dugnader som klassen gjennomfører

Midlene i klassekassen skal brukes til formål som kommer elevene i klassen til gode. Det kan 
f.eks. være: 

o sosiale tiltak i klassen
o servering på elevfrokoster eller elevkvelder
o oppmerksomhet til lærerne ved sommeravslutning
o turer for elevene

Lærerne kan formidle behov fra klassen til klassekontaktene dersom det er noe elevene ønsker 
å få gjennomført ved bruk av midler fra klassekassa. 

Det vanlige er at klassens kasserer oppretter en egen bankkonto i sin nettbank for klassen. 
Dersom man ønsker å opprette en egen bankkonto for klassen, så må man etablere en egen 
forening via Brønnøysundregisteret slik at man får et organisasjonsnummer. Gå inn på vedlagt 
link for å se fremgangsmåten; 

https://www.fug.no/kan-fau-og-andre-utvalg-opprette-en-bankkonto.5187943-

474373.html?showtipform=2 

Forslag til klasseaktiviteter 
Årstidsgruppene (høst/ vinter/ vår) har ansvaret for at aktivitetene blir gjennomført. Disse 

årstidsgruppene erstatter det vi tidligere kalte ”klassekontakter”. Årstidsgruppene er de samme 

gjennom hele ungdomsskolen. 

Alle klasser bør prøve å få til et arrangement hver høst, vinter og vår. 

Eksempler på klasseaktiviteter kan være;  

Mat 

o Julefrokost / påskefrokost. Det er mulig å låne kantinen. Elevene kan ta med rundstykker, 
pålegg og juice/kaffi. Engangstallerkener og bestikk kan kjøpes med penger fra 

klassekassen.

o Servering av is, frukt eller kaker ved en passende anledning. Husk å avtale med lærer.

o Lage mat sammen på skolekjøkkenet (julekaker/ taco/ pizza). Avtal da med skolen ang. 
henting/levering av nøkler, vasking osv.

o Julegrøt - Årstidsgruppen kan kjøpe inn ferdig grøt i poser på eks Storcash. Varmes opp 
hjemme og tas med til skolen, eller varmes på skolen. Papptallerkener, saft, glass og 
servietter kjøpes inn.

o Grillfest i skolegården med elever og foresatte, evt bespisning i vestibylen.

Spill 
o Brettspillkveld

o Quizkveld / Kahoot

https://www.fug.no/kan-fau-og-andre-utvalg-opprette-en-bankkonto.5187943-474373.html?showtipform=2
https://www.fug.no/kan-fau-og-andre-utvalg-opprette-en-bankkonto.5187943-474373.html?showtipform=2


Sport 
o Sport/idrettsarrangement (f.eks skidag)

o Bestille tid på trampolinepark, f.eks Rush på Forus. Det er mulig å få spesialpris for klasser.

Viktig å ta med egne strømper dersom en har (ellers må man kjøpe sokker). Man kan ta

rutebuss fra skolen rett etter skoletid.

o «Mesternes mester» - en uhøytidelig konkurranse for elevene, gjerne som en av aktivitetene

på klassetur

Kultur 
o Teater – Skolemateriell er tilgjengelig på https://www.rogaland-teater.no/teater-

stavanger/skole/skolemateriell dersom det er ønskelig å knytte et besøk opp mot noe som

skjer i undervisningen.

o Kino – Det er mulig å leie en liten sal og velge film selv. Forespørsel om grupperabatt eller

leie av liten sal kan gjøres på telefon til Odeon Kino.

Lokal turer i bydelen 
o Tur til gapahuken i Sørmarka med grilling, fotball, natursti eller andre sosiale aktiviteter

o Tur til Vaulen med grilling og volleyball

Fjellturer 
o Tur til Dalsnuten eller Bjørndalsnuten med oppmøte på Gramstad

o Kanotur – sjekk ut www.frilager.no. Det er mulig å leie kanoer flere ulike steder i distriktet til

en rimelig penge. Frilager låner også ut annet friluftsutstyr.

o Overnattingsturer til Turistforeningshytter på Månafossen, Skåpet eller Vier, evt teltur.

Nyttige nettsider - www.fjell-vandring.net / www.ut.no/ www.stf.no

Annet 
o Klassetur til Kongeparken. Det er mulig å få grupperabatt. Sjekk priser på kongeparken.no 

eller ta kontakt med billettkontoret på e-post eller telefon.

o Mødre og/eller fedrekveld

o Klassefest eller Halloweenparty kan arrangeres f.eks. på Gausel bydelshus eller storbyhuset 
til Hinna fotball.

Forslag til dugnader 
Det er viktig at man blir enige i klassen på forhånd om hvilke dugnader som skal arrangeres. Man bør 

også ha avklart på forhånd hvordan pengene skal fordeles og om det skal være mulig å «kjøpe seg 

ut» av dugnaden for de som ikke ønsker å delta. Dette kan løses ved at de som ikke deltar på 

dugnadene i klassen, betaler en høyere egenandel for klasseturen i 10. klasse.  

Her er forslag til ulike type dugnader som kan gi inntekter til klassekassen; 

Salgsdugnader 
o Påskeegg

o Blomster til jul/sommer

o Julenek

o Bambussokker

o Gave- og julekort med gavepapir

http://www.ut.no/
http://www.stf.no/


o Spekepølse

o Hervik saft og syltetøy

o Toalett og tørkepapir

o Pepperkaker

Andre dugnader 
o Loppemarked - gjerne felles for 9. trinnet. Hver klasse er ansvarlig for egen stand. Elevene 

tar med egne lopper og står selv ansvarlig for salg og "retur" av egne ting. Avholdes i gymsal 

og kan gjerne inkludere kafé. Annonsere på FB siden "Stavangerloppis"

o Smaksdugnader for Tine på Måltidets Hus

o Pante flasker/ flaskeinnsamling - lag informasjonsskriv og legg i postkassene noen dager før, 
del inn i grupper, få hjelp til kjøring av voksne.

o Pakkehjelp i matbutikker før påske/jul

o Søndagskafe på Vålandstårnet

Tur i 10. klasse 
Turgruppe for 10. klassetur bør etableres raskt etter skolestart i 8. trinn slik at planlegging kan 

starte og dugnad/finansieringsplan kan settes opp. 

Det skal være mulig for alle elevene i klassen å delta på klasseturen. Skolen har ikke mulighet for å gi 

økonomisk støtte. Klassekassen bør finansiere klasseturen for elevene. Egenandelen bør være lav, 

eventuelt ingen egenandel. 

Elever får ikke fri fra skolen for å dra på tur, så turen må foregå i helg eller skoleferie. Rektor kan gi 

fri/ la elevene avspasere fredag etter kl 12 etter nærmere avtale.  

FAU OG SKOLEN ANBEFALER AT TUREN GÅR INNENLANDS! 

Forslag til turer: 

o Fjellgården Mån (Jæren Friluftsråd)

o «Frikvarteret» på Ådneram i Sirdal (Speidernes Beredskapsgruppe)

o Prekestolen Base Camp

o Trollaktiv Evje

Skoleball (desember) 
Skolen arrangerer felles skoleball for alle klassetrinn i desember hvert år. Skolen sender ut 

informasjon om programmet for kvelden og informerer FAU om hvilke oppgaver som skal ivaretas av 

foresatte. FAU fordeler dugnaden blant foreldre på de aktuelle klassetrinn.  

Det forventes at foresatte som stiller på dugnaden, hjelper til med å ta imot billetter, servere mat og 

drikke og ellers hjelpe der det trengs, slik at kvelden blir en kjekk opplevelse for alle. Det er viktig at 

foreldrevaktene har med gode klær, slik at noen kan gå vakt ute utover kvelden. 

Lærerne kommer til å være tilstede fra starten av og vil sitte sammen med elevene under maten og 

underholdningen. Skolens ledelse og miljøarbeidere er til stede hele kvelden. 



Vitnemålsutdeling for 10. klasse (juni) 
Skolen arrangerer vitnemålsutdeling for avgangselever og foresatte, vanligvis siste torsdag før 

skoleårets slutt. Informasjon om dette arrangementet legges ut på skolens hjemmeside. 

Vitnemålsutdelingen foregår gymsalen og starter vanligvis kl. 18. Arrangementet avsluttes med en 

enkel mottakelse i kantinen. Arrangementet pleier å være ferdig ca kl 20. 

Klasser som ønsker en sammenkomst enten før eller etter vitnemålsutdelingen må arrangere dette 

selv. Eksempler på hva klasser har gjort tidligere år: 

o Samling i klasserom med elever, lærer og foreldre før vitnemålsutdeling

o Pizza på Hinna Bistro for elever og foreldre etter at arrangementet på skolen er ferdig

o Avslutning med klassen og lærere en annen dag

Gave til lærer 
Gaver til lærere bør begrenses til kontaktlærer. Gaven kan gis ved den årlige sommeravslutningen og 

ved vitnemålsutdelingen/avslutningen i 10. klasse.  

Det er oppmerksomheten som betyr noe og FAU anbefaler at gaven ligger i prisklassen kr 200 - 500. 

Elevene kan med fordel få ansvar for å kjøpe inn gave.  

Natteravn i Hinna bydel (vår/ høst) 
FAU har ansvar for å organisere natteravnene i Hinna bydel. En natteravn er en voksen som går rundt 

i bydelen på kveldstid i helgene og er tilstede for ungdommene som er ute. Erfaring viser at voksnes 

synlige tilstedeværelse kan forebygge rus, vold og hærverk og gjøre bydelen tryggere for alle. 

Natteravnskoordinatoren i FAU fordeler vaktene på alle foresatte ved skolen. Det er ikke nok 

foresatte til å dekke alle helgene gjennom et skoleår, så helgene på våren og høsten prioriteres. Det 

tildeles en kveld pr elev pr kalenderår. Det sendes ut informasjon til foresatte i forkant med 

informasjon om oppmøtested og tidspunkt. Den enkelte foresatte har selv ansvar for å bytte kveld 

hvis oppsatt dato ikke passer. Natteravner skal alltid gå tre voksne sammen.  

Parkeringsdugnad på Hinna ungdomsskole (vår/ høst) 
Parkeringsdugnaden er en dugnad som organiseres og tildeles av FAU. Dugnaden utføres av 9. trinn 

og er ment å gi penger til klassekassen og bidra til å finansiere tur i 10. klasse. Inntektene fra 

dugnaden tilfaller klassekassen, ikke den enkelte som har deltatt på dugnaden.   

FAU tildeler dugnadstidspunkt til klassene etter oppsatt terminliste for Vikings seriekamper ved årets 

begynnelse. Ved ekstra fotballkamper, cupkamper o.l., gjennomføres dugnaden i utgangspunktet av 

den klassen som har ansvaret for uken som er tildelt. Dersom klassen ikke klarer å stille med 

parkeringsvakter, må andre klasser få tilbud om dugnaden. 

Dugnadsansvarlig i FAU har ansvar for fordeling av kamper, utsending av dugnadslister og 

overlevering av utstyr ( gule vester, skilt og vekslepenger). Klassene har ansvar for å stille med 



foreldre og elever som kan ta imot penger fra de som ønsker å parkere på skolens område under 

kampene.  

Vedlegg 

Invitasjon til skitur (eksempel ) 

Skitur til Sirdal (sjekk om tider, terminal og priser er forandret) 

Rutebussen (Boreal) går kl 07:30 fra Stavanger bussterminal spor 6 og kl 07:50 fra Ruten på Sandnes 

(spor 18). Retur 16:10 fra Tjørhom og er kl 17:40 på Ruten og kl 18:00 i Stavanger.  

Dere velger selv hvor dere ønsker å starte reisen. 

Bussen ankommer Tjørhom kl 9:20, så da møter vi de som allerede er i Sirdal og kommer direkte til 

bakken. Pris rutebuss er 350 kr per stk. 

(billetter kan på eget initiativ bestilles på forhånd 

på https://www.boreal.no/sirdal/category1685.html). 

Pris heiskort er 200kr per stk. 

Vi er 2 voksne tilgjengelige for dem i området (men ikke på bussen), men vi renner ikke nødvendigvis 

sammen med dem i slalombakken. Vi har med egen bil i tilfellet det er behov for rask transport, eller 

annet skulle oppstå.  

Det er ingen av elevene som har gitt signal om at de ønsker å gå på langrenn, men vi voksne kommer 

til å ta med langrennsutstyr.  

Det blir felles måltid med medbragt (eller kjøpt) lunsj i varmestua på Tjørhom kl 11:30. 

Reiseledere blir: XX (mor til Per) og YY (mor til Kari). Dere kan nå oss på mob X og Y 

Da håper vi at det blir en fin og samlende opplevelse for alle. 




