
Håndbok_revidert_mai_2011.doc  Side 1  

 

 

 

 

 

 

 

Håndbok for  

Klassekontakter og FAU representanter 

 

 



Håndbok_revidert_mai_2011.doc  Side 2  

 

 

Kjære klassekontakt og FAU representant 

 

Det å være klassekontakt eller FAU representant byr både på rike og spennende oppgaver.  Å få være 

med på å påvirke forholdene rundt barnas læring og verdier skal være både gøy og viktig.  Håper du 

synes det samme! 

Hver klasse får utdelt 2 eksemplar av denne permen ved oppstart i 1 trinn: 

- en til klassekontakten (valgt for 1 år)og  

- en til klassens FAU representant (valgt for 2 år).  

Klassekontaktens perm er ment å ”leve” med klassen fra første til syvende trinn på Eiganes skole.  

Likeså er FAU representantens perm ment å bli overlevert til hver FAU representant klassen har i 

løpet av årene på Eiganes skole.  

I denne permen finner du informasjon som kan være nyttig for å komme i gang, og nyttige referanser 

om du ønsker å fordype deg nærmere i visse områder. 

Vi har også prøvd å inkludere hva din rolle er som klassekontakt og FAU representant.  Men husk – 

her er ingen fasit; bruk din fantasi og energi og du skal ikke gjøre jobben alene.  

Vi ønsker deg lykke til i denne viktige oppgaven. 

 

Vennlig hilsen, 

FAU på Eiganes skole – Mai 2011 
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1. Klassekontakter og FAU Representanter 
 

Følgende har vært klasse og FAU kontakter for denne klassen: 

 

Trinn 
 

FAU 
Representant  

Klassekontakt (er) Kontakt Lærer 

1 
  

 
  

2 
  

 
  

3 
  

 
  

4 
  

 
  

5 
 

 
 

  

6 
 

 
 

  

7 
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Årsrapport 

Det oppfordres til at FAU kontakt og klassekontakt ved endt skoleår lager en kort ”årsrapport” som 

oppsummerer de viktigste sakene for skoleåret, foreldremøter, vennegrupper, sosiale aktiviteter, 

osv.  Disse bør legges inn i denne permen for læring for de neste foreldre representantene. 
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2. Informasjon til Klassekontakter 
 

Introduksjon 

Klassekontakten er en representant for foreldrene valgt av og blant foreldre til barn i samme gruppe 

eller klasse – for ett år av gangen.  De er bindeleddet mellom skolen/ kontaktlæreren og foreldrene i 

gruppen/klassen.   Klassekontakten skal samarbeide med kontaktlæreren og de andre lærerne om å 

skape et godt miljø der elevene trives og der det er gode forutsetninger for læring. 

Du som foreldre kan bidra på mange måter for at din elev får det bra i en glad og trygg klasse!  På de 

neste sidene i denne seksjonen er noen forslag til hva dere kan gjøre. 

Husk at det er klassekontakt, i samarbeid med kontaktlærer, som er ansvarlig for å kalle inn til 

foreldremøte. 

Husk på at i din rolle som Klassekontakt har du taushetsplikt. 

Informasjon om din rolle som foreldrekontakt finner du i vedlagt hefte samt linksiden: 

http://www.foreldrenettet.no/ 

 

 

http://www.foreldrenettet.no/
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Særskilte oppgaver for de ulike trinnene ved Eiganes skole 

 

På Eiganes skole har vi visse særskilte oppgaver for de ulike trinnene.  Disse i tilknytning til ulike 

sosiale arrangement som oversikten under viser: 

Trinn 
 

Oppgaver 

1 
 

Baker til 17. Mai 

2 
 

Baker til 17. Mai 

3 
 

Baker til 17. Mai 

4 
 

Arrangere 17. mai tilstelning ved Eiganes skole.  Der finnes en egen perm 
med beskrivelser som sikrer erfaringsoverføring for hvert år. 

5 
 

Salg av ”Hei Verden” artikler på skolens dag. 

6 
 

Forestilling i gymsalen på skolens kveld/dag arrangement (på høsten) 

7 
 

7. trinn står for kafe-drift på skolens kveld/dag arrangementet (vanligvis 
om høsten) 
7. trinn sitt avslutningsarrangement (mai/juni). Ofte i form av felles middag 
og underholdining i nærmiljøsenter og gymsal ved skolen. 

 

 

 

Forslag til andre arrangement ved trinnet 

Du som foreldre kan bidra på mange måter for at elevene får det bra i en glad og trygg klasse!  Her er 

noen forslag til hva dere i felleskap kan finne på for klassen. 

1. Vennegrupper. 

2. Arrangement i løpet av skoleåret. 

3. Arrangement for foreldrene 

4. Arrangement ifm tema i undervisningen 

5. Teknolab 

6. Fotograf – fotoalbum for klassen 

7. Foreldrearrangert tur for klassen evt. trinnet 
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1. Vennegrupper: 

Dette er en tradisjon som det er opp til foreldrene i hver enkelt gruppe/klasse å føre videre. 

Vennegrupper er med å skape et godt miljø i klassen. Og det vil være en god hjelp til for eksempel å 

forebygge mobbing. 

Klassekontaktene i hver klasse må ta initiativ til dette. 

Kontaktlærer vil sikkert hjelpe med å sette sammen vennegrupper med ca. 4-5 elever i hver gruppe 

(for hvert nytt skoleår nye grupper). Det er vanlig å arrangere vennegruppe ca. hver 6 uke og dette 

går på rundgang. På den måten vil alle elevene innenfor hver gruppe få ha vært hjemme hos 

hverandre i løpet av skoleåret.  Der møter de resten av familien til sin klassevenn og kan gjøre noe 

kjekt samme. For eksempel.: 

• Bake boller eller noe annet enkelt i sammen 

• Spille spill 

• Bygge Lego 

• Tegne 

• Osv. 

Vennegruppen varer ca. 2 timer og fint om foreldre(ene) stikker innom siste ½ timen slik at også de 

får bli bedre kjent. 

Huskeliste til klassekontakten(e): 

• Ta opp dette i foreldremøte i samarbeid med kontaktlærer. 

• Sett opp liste over faste grupper i løpet av året (med hjelp fra lærer) 

• Sett opp datoer for vennegruppene (hver 6. uke) 

• Lag listen slik at det godt kommer frem hvilken dato den enkelte er ansvarlig for å invitere til 

vennegruppe. 

 

Ettersom barna kommer opp i høyere trinn – er det kanskje noen foreldre som ikke vil være med på 

dette lenger – men da kan det fortsatt arrangeres for de som vil. Ungene liker det som regel veldig 

godt. Og det er en bra investering i godt klassemiljø! 

 

 

 

2. Arrangement i løpet av skoleåret. 
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Omfanget av dette kan variere fra år til år og er et greit tema å ta opp på første foreldremøte hver 

høst. 

I utgangspunktet kan det være greit å legge opp til maks 4 arrangementer der foreldrene  er 

”arrangører”. 

Klassekontakten(e) deler alle foreldrene (elevene) opp i 4 grupper der hver gruppe får ansvar for ett 

arrangement.  En person blir tildelt ansvar for å ta initiativ til at gruppen møtes for planlegging. 

Her er noen forslag.  Husk – kun klassens energi og fantasi begrenser hva dere gjør☺ 

Høst-gruppen:  

Arrangement i forbindelse med høsten.  Kan inkludere: 

• Står for arrangement på Skolens dag /Skolens kveld på høsten 

• Sønsdags tur i nærmiljøet eller lignende. 

• Tur til Brannstasjonen med omvisning 

• Museums besøk – kan ofte låne ”kantine” for felles kaffe etterpå 

Jule-gruppen: 

• Arrangement i forbindelse med jul. For eksempel  

• Julefrokost 

• Julegrøt, Juleverksted eller Juletrefest på Nærmiljøsenteret 

• Bål og grilling ute i naturen en ettermiddag eller søndag 

• Soma gård 

• Sola stranden i vinter vær, eller lignende 

Vinter/Påske-gruppe: 

Arrangement i forbindelse med vinter eller påske.  For eksempel: 

• Dersom det blir snø: Felles aketur til en god akebakke. 

• Dersom trygg is: Felles lørdag eller søndag på isen. 

• Koking av egg ved stranda i forbindelse med påske 

• Påskehygge i Nærmiljøsenteret. 

 

Sommergruppen: 
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Arrangement i forbindelse med skoleavslutning i mai el. Juni. For eksempel: 

• Piknik evt. grilling. Alle tar selv med mat. 

• Rebus løp 

• Hyggelige steder er Mosevannet, Stokkavannet, Godalen, Sørmarka, osv 

• Blomsteroverrekking til kontaktlærer ved en slik avslutning er alltid hyggelig.  Kanskje også et 

lotteri så får man penger inn til klassen?  Gevinster kan være diverse sponsorartikler. 

 

3. Arrangement for foreldrene 

Et foreldretreff for at også foreldrene skal bli bedre kjent er en god ide. At de voksne kjenner 

hverandre et godt utgangspunkt for å få en velfungerende klasse.  Diskuter og bli enig på første 

foreldremøte om høsten.  En måte å få til det på er å arrangere foreldretreff/fest. 

Dette kan gjøres enkelt.  For eksempel : 

• invitere alle til å komme å møtes på en kafe i byen. 

• Leie et lokale og invitere alle til ost og vin. Alle tar med ost eller frukt/kjekt og det de måtte 

ønske å drikke selv. 

 

4. Samlinger i forbindelse med hvilke tema elevene har på skolen. 

Dersom de har en fordypningstema om for eksempel Steinalderen – er det en idé at noen foreldre 

stiller opp som sjåfør med bil slik at klassen kan besøke for eksempel Vistehola. 

Fint om klassekontakten kan følge opp initiativ fra lærer eller andre foreldre i denne sammenheng, 

og sende ut forespørsel til foreldre slik at det kan realiseres.   

Fantastisk kjekt og utbytterikt for barna! 

Et besøk i Vitenfabrikken i Sandnes gir også veldig nyttig og spennende læring for elevene. Og ofte er 

det transporten det skorter på for å få det til. Læreren kan søke om å få plass til klassen for 

undervisning på Vitenfabrikken, innenfor forskjellige tema. Og dette er gratis for skolen.  

 

 

5. Teknolab. 

Vi er så heldige her på Eiganes skole å ha egen teknolab. Denne er i underetasjen i Gymbygget. 

For at denne skal nyttes er det viktig med noen engasjerte foreldre som er med som medhjelpere. 
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Husk å ta opp dette på foreldremøtet i gruppen for å lodde stemningen. 

 

 

6. Fotograf / Fotoalbum 

En til ting å ta opp på foreldremøte på høsten? 

Kanskje en eller flere av foreldrene liker å fotografere. Fint om en får ansvar for at det blir tatt bilder 

ved de forskjellige arrangementene – til klassens minnealbum som kan inkluderes i denne permen. 

 

 7.  Klassetur 

Når elevene blir gamle nok er det veldig kjekt å dra på overnattingstur.  Der er mange 

Turistforeningshytter som kan benyttes i nærheten av Stavanger.  Hytten på Mån samt Viglesdalen er 

begge gode turmål.  I tillegg legger mange turen til Trodla-Tysdal når de begynner å bli enda større. 

Kanskje der er noen ildsjeler som brenner for noe sånt i klassen og som kan ta ansvar for et slikt 

arrangement? 

Slike foreldrearrangerte turer må legges etter skoletid.
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3.  Informasjon til FAU representanter 
 
Ved hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er 
medlemmer. I opplæringsloven § 11-4 står det følgende om foreldrerådets oppgaver:  

• "Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre 

tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. 

•  Foreldrerådet 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.  

• Foreldrerådet vel eit arbeidsutval (FAU). Arbeidsutvalet(FAU) vel to representantar med 

personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet (nå driftsstyret). Leiaren for driftsstyret 

skal vere den eine av representantane."  

FAU representanten blir valgt for 2 år av gangen. 

Hvilke oppgaver har FAU?  

I opplæringsloven står en del om foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) sine oppgaver når det gjelder å 
skape et godt klassemiljø og godt samhold mellom hjemmet og skolen.  

Andre aktuelle oppgaver for FAU kan være:  

• Samle klassekontaktene etter valgene og informere dem om deres arbeidsområder. 
Klassekontaktene fra siste år bør være til stede og videreføre ideer og dele erfaringer fra de 
tiltak som har vært igangsatt i de enkelte klassene eller ved skolen som helhet.  
FAU kan gi retningslinjer for klassekontaktene og samtidig gi informasjon og ideer som vil 
være til nytte i arbeidet. Det er viktig at klassestyrerne får samme informasjon som 
klassekontaktene for at samarbeidet skal fungere på beste måte.  

• Lage klassekontaktmapper til alle klassekontaktene. Denne mappen må inneholde prakiske 
opplysninger som er nyttige for at klassekontakten kan fungere som tillitsvalgt for foreldrene 
i klassen:  
- viktige telefonnumre  
- forslag til emner på foreldremøter på de ulike klassetrinn  
- referater fra tidligere klasseforeldremøter og andre arrangement  
- plass til bilder fra klasseturer o.l.  

• FUG-heftene: "Håndbok for foreldre i grunnskolen", "Klasseforeldremøte" og "Kurs for 
klassekontakter og klassestyrere" inneholder mye nyttig stoff og kan med fordel settes inn i 
klassekontaktmappene.  

• Sammenkalle til planleggingsmøte mellom klassekontakter og kontaktlærer tidlig på høsten. 
Det er viktig at det blir utarbeidet en konkret handlingsplan for hjem-skole-samarbeidet, hva 
som skal gjøres av fellesarrangement, hvem som skal gjøre hva og når det skal gjøres.  

• Før budsjettbehandlingen i driftsstyret må FAU legge fram sine ønsker og behov for ressurser 
til informasjonsarbeid, kursvirksomhet m.m.  

• Ta imot 1. klasseforeldrene som kommer med barna sine til skolen for første gang. Skolen og 
FAU kan f eks gå sammen om å arrangere før-skoledag(er) om våren. Dagen kan legges opp 
slik at skolens ledelse ønsker de nye foreldrene og elevene velkommen og gir generell 
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informasjon om skolen, læreplanen osv. Deretter er det naturlig at leder i FAU forteller om 
arbeidet i FAU og hva som er aktuelle oppgaver det kommende skoleår. På et slikt møte kan 
en også velge en klassekontakt og en FAU representant for neste skoleår med to vara. Slik at 
de er klar til oppstart om høsten. 

 

• Arrangere foreldremøte sammen med FAU ved ungdomsskolen i god tid før overgangen fra 
mellomtrinnet til ungdomstrinnet. Det er mange elever og foreldre som er spente og 
engstelige for overgangen fra mellomtrinnet til ungdomstrinnet. Et informasjonsmøte om 
overgangen bør legges til ungdomsskolen, slik at elevene og foreldrene kan bli kjent både 
med skolebygningen og med lærerne.  
 

For ytterligere informasjon se vedlegg på linksiden: http://www.foreldrenettet.no/ 

http://www.foreldrenettet.no/


Håndbok_revidert_mai_2011.doc  Side 14  

 

 

4.  Foreldremøter 
 
Samarbeid mellom hjem og skole forbedrer elevenes motivasjon og læring. Alle foreldre ønsker en 
positiv utvikling for barna sine, og skolen er en av de viktigste medspillerne vi har for å oppnå dette. 
Foreldre er viktige for barnas læring, og barn som får hjelp og støtte hjemme har større muligheter 
for å gjøre det bra på skolen. 

Foreldre Utvalget for Grunnskolen (FUG) har laget et hefte for å gi tips og ideer om hvordan 
foreldremøtet kan bidra til å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole. Foreldremøter er ikke 
nevnt i lovverk eller læreplan, men de aller fleste skoler avholder foreldremøter minst to ganger i 
året. Og det er ingenting i veien for å ha møter oftere! 
 
I heftet kan du lese om bl.a. hva et foreldremøte er, om du har rett på slike møter, og om du er 
pliktig til å møte opp samt forslag til temaer for foreldremøter. Du finner også informasjon om 
hvorfor samarbeid mellom hjem og skole er viktig. 

For ytterligere informasjon se vedlegg på linksiden: http://www.foreldrenettet.no/ 

Husk at det er klassekontakt, i samarbeid med kontaktlærer, som er ansvarlig for å kalle inn til 

foreldre møte.

http://www.foreldrenettet.no/
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5.  Klassekasse 

I og med at grunnskoleopplæringen i Norge er gratis, kan ikke foreldre og barn pålegges å betale for 
aktiviteter som skjer i regi av skolen, det vil si i den tiden som skolen definerer som undervisningstid 
og som derved er en del av skolens ordinære opplæring. Dette innebærer at alle utflukter og 
arrangementer som skjer i skoletida eller i skolens regi, skal være gratis.  

Det kan dog være greit at klassen har noen midler til rådighet for bruk ved skoleavslutning, 
juletilstelning, osv.  Hver klasse bør diskutere hvorvidt man ønsker å opprette en klassekasse for 
dette formål.  Foreldrene må gis klar forståelse av at dersom flertallet vedtar å samle inn penger til 
en aktivitet/klassekasse, så innebærer ikke dette at alle må bidra. Men alle elevene har rett til å være 
med fordi aktiviteten skjer innenfor ordinær undervisningstid.  

Innbetaling til klassekasse skal være frivillig og anonymitet skal ivaretas. Det er viktig at foreldre ikke 
føler seg presset til å betale.  Husk på at dere som FAU og klassekontakter har taushetsplikt. 

Klassen kan søke FAU om bidrag til for eksempel turer.  Hver klasse kan motta støtte en gang fra FAU 
i løpet av perioden ved Eiganes skole (maks kr 1500,-). 

Klassen mottar kr 1000,- det året de arrangerer 17.mai. 

Klassen mottar kr 50,- per elev på 7. trinn – etter at de har arrangert kafedrift på skolens kveld/dag. 
Dette er ment til å være et bidrag i forbindelse med fellesmiddag ved avsluting i 7. trinn. 

Kontaktlærer/klassekontakt kan også søke FAU om støtte til utstyr som blir brukt av klassen.  For 
eksempel balltre, håndball, fotball, hoppetau, strikk osv.  FAU kan dele ut inntil 500,- per skoleår. De 
siste årene er innkjøp av leker til elevene blitt delegert til skolen slik at de har felles innkjøp og 
utdeling til klassene. 

Klassekassen bør administreres av klassekontakten.   
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6.  Hjemmesider for Eiganes skole 

Eiganes skole har sin egen ”link” side.  Her kan du finne mye viktig informasjon samt også legge ut 
informasjon på klassen’s egen side som du måtte ønske å dele med andre foreldre.  Kontaktlærer kan 
hjelpe deg om du ønsker å legge noe ut. 

Husk at du kan abonnere på nyheter fra skolens hjemme side. 

http://www.minskole.no/minskole/eiganes/pilot.nsf/vindex?Opennavigator 

http://www.minskole.no/minskole/eiganes/pilot.nsf/vindex?Opennavigator
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7.  Gode referanser 
 

Foreldre nettet 

Til deg som har skolebarn, eller arbeider med barn og unges skolehverdag. Foreldreutvalget for 
grunnskolen (FUG) arbeider med å knytte bånd mellom hjem og skole. De fungerer også som 
rådgivere for Kunnskapsdepartementet.  FUGs har ettablert følgende nettsted : 

http://www.foreldrenettet.no/ 

 

Her finner du en rekke linker som er interessante for alle som er opptatt av skole, utdanning og barn 

og unge.  Noen eksempler er vist under. 

 

 

Aktuelle linker 

 Kunnskapsløftet 

  

 Utdanning.no 

  

 Foreldrenettet 

  

 Skolenettet 

  

 Regjeringen.no - Informasjon fra regjeringen og departementene 

  

 Kunnskapsdepartementet 

  

 Norge.no - veien til offentlig informasjon og offentlige tjenester 

  

 Pedlex - Norsk Skoleinformasjon 

http://www.foreldrenettet.no/
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 NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

  

 Barneombudet 

  

 Den kulturelle skolesekken 

  

 Følgevenn 

  

 Dysleksiforbundet i Norge 

  

Lover og annet nyttig 

 Opplæringsloven 

 Lovdata 

 Barneloven (Lov om barn og foreldre) 

  

 Om foreldremedverknad i grunnskolen - St.meld.nr. 14 (1997-98)

  

 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

  

 Inneklima 

  

 Miljø og energi i skolebygg 

 

8.  FAU møtereferat 
 

Her legges FAU møtereferat inn. 
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Informasjon fra FAU legges ut på FAU sin del av skolens hjemmesider. 

Det anbefales at foreldre også abonnerer på nyheter fra FAU sin hjemmeside. 

http://www.minskole.no/minskole/eiganes/pilot.nsf/vArt?Opennavigator&u=Fau 

http://www.minskole.no/minskole/eiganes/pilot.nsf/vArt?Opennavigator&u=Fau
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9. Foreldremøte referat 

 

Her legges Foreldremøte referat inn.
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10.”Årsrapporter”  
 

Her legges Årsrapporter inn. 

Det oppfordres til at klasse/foreldre kontakt ved endt skoleår lager en kort ”årsrapport” som 

oppsummerer viktige saker for skole året, foreldre møter avholdt, sosiale aktiviteter, osv.  Disse kan 

legges inn i denne permen for læring for neste foreldrekontakter. 

I FAU lages det en felles årsrapport. 
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11.Klasse liste med mail/telefon numre 
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12.  Annen relevant informasjon 
 

 

 


