Retningslinjer for foreldrerepresentanter ved Hånes skole
1. Innledning
Gode relasjoner blant elever og foreldre på skolen er grunnleggende både for det psykososiale
miljøet og for elevens læring. Foreldrerepresentantene i hver klasse har et overordnet ansvar for å
sette i gang aktiviteter som legge til rette for at foreldre og elever blir godt kjent. FAU tror vi på
denne måte skaper et godt og trygt miljø for barna våre, både på og utenfor skolen.
2. Sosiale aktiviteter
FAU anbefaler at sosiale aktiviteter arrangeres klassevis de første årene. FAU foreslår at
foreldrerepresentanten delegerer ansvaret for minst to aktiviteter i året til foreldre i klassen.
Ansvaret kan for eksempel gis til foreldrene i en eller to vennegrupper. Fra og med 4. trinn anbefaler
FAU at vennegruppene arrangeres trinnvis, og da kan foreldrerepresentantene dele foreldrene i
klassen inn i grupper som får ansvar for hver sin sosiale aktivitet.
Jule- og sommeravslutning bør foreldrerepresentantene selv sørge for gjennomføringen av, gjerne
trinnvis. Foreldrerepresentantene har også ansvar for å kjøpe inn gave til lærerne. Det enkleste er
nok å samle inn et tilstrekkelig beløp på høsten, til å dekke både julegaver og gaver i anledning
avslutning av skoleåret før sommerferien.
I tillegg til jule- og sommeravslutning bør det arrangeres minimum to klasse- eller trinnvise aktiviteter
i løpet av et skoleår.
Forslag til aktiviteter
Høst:
-

Bli-kjent dag (1.trinn)/komme sammen etter ferien-dag
Grilling på Piningen/Grovika/Hamresanden e.l.
Ballspill og andre uteaktiviteter på skoleområdet
Skogstur i Jegersberg/Sukkevann e.l.

Juleavslutning:
-

Samling i gymsalen/SFO/klasserommet
Samling utendørs med grilling/skøyter/aking e.l.

Vinter/vår:
-

Spillkveld
Refleksløype utendørs
Aketur/skøyter

Sommeravslutning:
-

Grilling på stranda
Skogstur e.l.
Gymsalen/SFO/klasserommet

3. Andre oppgaver
Foreldrerepresentantene har i oppgave å planlegge foreldremøter sammen med kontaktlærer, og å
være et talerør for foreldrene i klassen overfor skolen.
To foreldrerepresentanter på hvert trinn har også i oppgave å møte i FAU, se mer om dette i
vedtektene for FAU. Det kan da være naturlig at den eller de foreldrerepresentantene som ikke
møter i FAU, tar noe større del av ansvaret for trinnvise aktiviteter.
I henhold til opplæringsloven § 11-4 andre ledd, har foreldrerepresentantene, sammen med øvrige
foreldre til elever på skolen, i oppgave å «fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at
elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet [som utgjøres av
alle foreldre til elever på skolen] skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen,
leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og
lokalsamfunnet.»

Vedtatt av FAU ved Hånes skole, 2. mai 2016.

