Til nye FAU-representanter
Velkommen som FAU-representant! Du har nå fått et verv som er veldig viktig. Du er
bindeleddet mellom klassen, andre klasser og skolens ledelse.
Dere er 2 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. (Det er som regel 7 FAU-møter i løpet av et
skoleår, og innkallingen blir sendt ut i forkant pr. epost).
Som FAU-representanter 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 på skolen. For at du skal få en
best mulig start, har vi samlet sammen noen råd fra erfarne FAUere;
•

Som FAU-representant på 8. trinn må du sørge for at du har en god kontaktliste. Fint
med navn på eleven, navn og kontaktinfo til foresatte (mail + mob.nr) og adresse. Be
skolens administrasjon om info. Når listen er klar, send den ut på mail til alle foreldrene. Gi
skolen tilbakemelding dersom noe kontaktinformasjon ikke stemmer.

•

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.

•

Hver klasse bør ha en klassekasse. Be foreldrene om å gi litt penger (200kr per år?). Fint
å ha et lite regnskap med kvitteringer. Type utgifter: Ting man trenger til fellesarrangement
med lavest mulig kostnadsnivå (ikke mat, det kan alle ta med), gaver til lærerne. OBS! Vi
kan aldri pålegge foreldre å betale penger til klassekassa, det må være helt frivillig.

•

Før foreldremøtet om høsten (og evt våren) skal dere 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 opp til dere som FAU-representanter om
dette gjennomføres eller ikke. Det er også dere som FAU-representanter som eventuelt tar
initiativ til dette vårmøtet. Det hender at skolen eller FAU sentralt arranger 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 - fortrinnsvis sammen med lærerne, men
det kan også arrangeres uten dem.
Dere planlegger altså foreldremøter i samarbeid med lærerne før hvert foreldremøte. Det er
viktig at det settes av god tid til de sakene dere ønsker å diskutere på foreldremøtet. Det er
FAU-representantene sitt ansvar at det blir skrevet et referat, men bare dersom behov, som
sendes ut til alle foreldrene i etterkant. Et referat kan være viktig for å dokumentere
aksjoner eller arbeidslister som dere er blitt enige om. Å skrive referat kan dere gjerne
delegere til en av de andre foreldrene.

På foreldremøtet til høsten i 8.klasse skal det velges:
2 FAU-representanter for de neste 3 år (hele ungdomsskolen).
Deretter deles resten av foreldrene inn i fire grupper, f.eks. alfabetisk. (Dersom noen ønsker
å endre til annen gruppe, kan de forsøke å bytte på eget initiativ).
Gi læreren kontaktinfoen til de fire lederne av gruppene + de to FAU-representantene.
De fire gruppene skal være tre årstidsgrupper (høst, vinter og vår) og en 10. klassetur-gruppe.
•

Høst dekker: sep-okt-nov-des.

•

Vinter dekker: jan-febr-mars.

•

Vår dekker: april-mai-juni.

Hver årstidsgruppe har ansvar for ett til to arrangementer. Høst har f.eks. ansvar for
”bli-kjent-aktivitet” i 8. klasse eller julefrokost, og vinter f.eks. skitur eller
påskefrokost. Det finnes en egen erfaringsperm/ressursbank med forslag til aktiviteter
på hjemmesiden til Hinna skole (www.minskole.no/hinna). Hovedpoenget er at alle i
klassen (tidvis med foreldre) samles og gjør noe hyggelig sammen, til ingen eller 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 for alle foreldrene i klassen (eller f.eks.
mødrekveld eller fedrekveld).
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.
Den siste gruppa (10. klassetur-gruppa) tar på seg ansvaret med å organisere klassetur for
10. klasse. Forslag er å delegere en dugnad per årstidsgruppe.
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.

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

