
Informasjon fra Foreldre-Arbeids-Utvalget

Velkommen til skoleårets første foreldremøte! Vi i Oddemarka FAU har samlet litt
informasjon om skoleåret, hva foreldre forventes å bidra med, og litt om hvordan FAU
velges.

Se den elektroniske versjonen (med lenker!) her:
https://www.minskole.no/oddemarka/seksjon/7302

Oppstart av skoleåret

- Skole/lærerne kaller inn til første møte med foreldre for hver klasse

- Lærerne er med og leder møtet
- Klassen må da velge klassekontakter - 1 klassekontakt, 1 vara
- Klassekontaktene er (vanligvis) med i FAU (men det er ikke noe i veien for å ha separat

foreldrekontakt og FAU-representant dersom det ønskes)
- Det er anbefalt at det avholdes et første “foreldremøte”, ledet av den nyvvalgte

klassekontakten, samme kveld, når flest mulig av foreldrene likevel er der. Se neste avsnitt for
forslag til agenda.

Vanlig agenda for skoleårets første foreldremøte

- Opprette / oppdatere e-postgrupper / Facebook-grupper - viktig å sørge for at alle foreldre
kan få informasjon!

- Starte/følge opp aktiviteter som feks dugnader og turplanlegging, se egne punkt for hvert
trinn

- Gjerne rotere litt på medlemmene i komiteer, så alle kan bidra og ingen sliter seg ut
- Hvis det er stemning for det, anbefales det å arrangere foreldrenettverk. Kan med fordel

arrangeres sammen med foreldremøte, feks møtet i begynnelsen av skoleåret?
- Gjerne planlegge neste foreldremøte, anbefalt senest vinter/tidlig vår

Spesielt for 8nde trinn

- Noen bør ta ansvar for å organisere skoletur i 10nde, sosiale treff og dugnad og sånt. Det kan
feks organiseres i en sosialkomite, tur-komite, dugnadskomite. Skoleturen er tidlig på høsten,
10nde klasse. Søknad om skoletur må leveres innen 1ste januar det året barna går i niende.
Dugnader for å samle inn penger bør startes i 8nde - det tar tid å samle inn nok penger til en
flott skoletur!

- Retningslinjer, Kristiansand kommune
- Retningslinjer, Oddemarka skole
- Veileder til gjennomføring av skoletur, FAU

- En del klasser har en sommeravslutning med både barn og voksne - dette arrangeres i så fall
av foreldrene/sosialkomiteen. Kan også kombineres med en dugnad (feks at elever lager mat
og selger til foreldre)

- Det bør velges en kasserer og opprettes en klassekasse
- Det anbefales å gjennomføre et sosialt arrangement for foreldre, gjerne tidlig

(september/oktober)
- Forslag til dugnader

- Salgsdugnader (litt oppbrukt!)
- Juletreinnsamling
- Søppelsamling
- Flaskeinnsamling (feks via hentepant.no, men det trenger ikke å være organisert via

noen andre)

http://kristiansand.extend.no/export/nyekristiansand/skole/docs/doc_6102/index.html?f
https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/349-bbf8c0c4-dfeb-4995-9333-543213d21e97.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1FZC9wTlekAOG9gOrlVyPPGJvXVQ_v4p-


Spesielt for 9nde trinn

- Fortsette arbeid med dugnader og turplanlegging
- Husk at søknad om klassetur må leveres innen utgangen av desember!
- Sommeravslutninger med foreldre og barn, samt andre sosiale arrangement, arrangeres av

foreldre

Spesielt for 10nde trinn

- Skoleball på 10. trinn, typisk i januar

- Planlegging bør starte tidlig i 10nde
- Elevene bør gjør mesteparten av arbeidet
- Samarbeid med ungdomsklubben (Marie Lund)
- Egenandel (lav), gjerne fra klassekasse

- Avslutning med vitnemål og sånt arrangeres av skolen. Det er vanlig at foreldre arrangerer
noe sosialt senere samme dag, gjerne i samarbeid med lærere. Gjerne ut og spise - spesielt
dersom det er mer igjen av klassekassen.

- NB: Eventuelt gjenstående beløp i klassekassen MÅ doneres til et veldedig formål

Informasjon til FAU-representanter (klassekontakter)

- Forrige FAU-leder kaller inn til første FAU-møte, typisk i september. Innkallingen vil vanligvis
koordineres med rektor og sammenfalle med SAMU og SMU-møte

- På første møte velges ny leder, nestleder, SU-representant etc. Her er lenker til litt mer
informasjon:

- Foreldreutvalgene
- FAU
- Samarbeidsutvalget (SU)

- Forrige leder overlater roret til den nye lederen. Filer, dokumenter etc deles med ny leder,
som eventuelt deler med resten FAU.

- FAU har ansvar for å organisere Oddemarka sitt bidrag til Natteravning (vår/høst). Dette
koordineres av kommunen, som tar kontakt med FAU-leder (via rektors kontor). Natteravner
kan gjerne organiseres etter trinn, noe som kan gi litt økt ansvarsfølelse / deltagelse. I tillegg
vil 9nde trinn ofte ikke ha natteravn-vakter om våren pga konfirmasjoner. Dette er imidlertid
opp til FAU å bestemme.

- Foreldremøte med tema (februar)
- Politi kommer på besøk 8. trinn (vanligvis er temaet da nettvett) og 10. trinn (vanligvis er da

temaet forebyggende arbeid). Skolen organiserer dette og informerer FAU
- Oddemarka har ingen spesielle arrangementer eller ansvar ifm 17nde mai

https://foreldreutvalgene.no/fub/?gclid=CjwKCAjw14uVBhBEEiwAaufYx44FzdDEQo4bPsvjUOvm3yIPm78GjJor-EeZmiGJruJvtomUCuqBOhoCtVkQAvD_BwE
https://foreldreutvalgene.no/fub/alt-du-trenger-a-vite-om-samarbeidsutvalg-su/#hva-er-foreldreradets-arbeidsutvalg-fau
https://foreldreutvalgene.no/fub/alt-du-trenger-a-vite-om-samarbeidsutvalg-su/

