
Årshjul 2017/2018 – 4B Bogafjell skole   

Den første i gruppen har ansvaret for å kontakte de andre på gruppa (og læreren der lærerne er 

involvert). Hvis aktiviteten dere er satt opp på ikke passer, må dere ta kontakt med noen andre på 

lista og bytte.  

NB! Gi tilbakemelding til foreldrekontakten dersom dere bytter, slik at årshjulet til enhver tid er 

oppdatert.  

Aktivitet  Dato  Informasjon  Ansvar  

TV-aksjonen  Søndag 22. oktober  Bøssebæring.   

Får melding fra FAU når 

det nærmer seg.  

Amalie K 

Julian G 

Overraskelse på 

uteskolen – varme 

grøt og saft  

I desember, avtales 

med lærer. 

  

Kontakt lærerne i god tid 
for å avtale tid og plass.  

Grøten får dere på skolen.  

Amalie I 

Ørjan 

Juleavslutning  Finne en dato i 

desember, ev. 

koordinere med de 

andre klassene. 

Sammen med 4A og 4C.  

Fellessamling i aulaen, 
deretter klassevis i 
klasserom.  

Lag en invitasjon og 

arrangere en enkel 

aktivitet i klasserommet, 

eventuelt bake noe.  

Julian B 

Amanda 

Aktivitetskveld med 
foresatte – F.eks.  
Skøytekveld på  

Jærhagen/spillekveld  

Januar/februar  Bestem aktivitet, sett av 

en dato og lag invitasjon i 

god tid.  

Tormod 

Rebecca 

Solidaritetsaksjonen   12.04.18 Følg med på skolens 
hjemmeside og ukeplaner 
for informasjon.  

Levere tre kaffe, tre saft 
og tre kaker til kaféen.  
NB! Ikke noe nøtter.  

Ingrid 

Håkon 

Noah Alexander 



Påskebrunch   

 Mars 

Avtal dag med lærerne 
når det nærmer seg.  

Lag invitasjon og en liste 
på hva hver enkelt elev 
skal ha med seg i god tid.  

Kjøp inn servietter, 
tallerkener, kopper og 
juice.  

Hjelp elever og lærer med 

å sette frem og rydde.  

Jonah 

Rafael 

Dugnad på skolen  April/mai  Følg godt med på skolens 

hjemmeside for dato og 

tidspunkt.  

Tuva 

Alecsandro 

Saulius 

Gå i 17. maitog  Torsdag 17. mai  

Kl. 8.30  

Hente og levere tilbake 
klassefane på skolen, bli 
enig med 4A og 4C.  

Møt opp på festplassen. 

Kryss av elevene, både når 

de kommer og blir hentet.  

Carolina 

Catalina 

Maja 

Sommeravslutning  Mai/juni  Sett av en dato, booke 

plassen dersom mulig og 

lag invitasjon i god tid.  

Lage et kjekt program. 

Jonatan 

Oliver 

Ilyas 

Ansvar for å gi 
lærerne en 
oppmerksomhet ved  
jul- og  

sommeravslutning  

Desember og juni    Noah  

  

Valg av 
klassekontakt og 
FAU-representant  
for skoleåret  

2018/2019  

April    Noah  

  

Klassekontakt:  
• Navn: Maria Heskestad Lund 

Maria.h.lund@gmail.com 

Tlf: 97516622 

 

 

 

mailto:Maria.h.lund@gmail.com


FAU:  
• Navn: Jan Erik Nordland,  

jan-norland@lys.net  

 

Litt informasjon om de FASTE aktivitetene:  

Tv-aksjonen   

FAU ved Bogafjell skole organiserer og har ansvaret for gjennomføringen av TV-aksjon innsamling for 

Bogafjell bydel. Hver klasse skal stille med 2 bøssebærere.   

Solidaritets aksjon   

Bogafjell skole har tradisjonelt hatt en solidaritetsaksjon på vårparten. Aksjonen skal telle som en 

skoledag (jfr skoleruta) - derfor er det obligatorisk fremmøte for elevene. Informasjon om opplegg 

kommer i god tid før aksjonen.  

Bingo  

FAU ved Bogafjell skole organiserer og gjennomfører bingo. 5 og 6 klasse stiller med 2 kaker fra hver 

klasse. 7 klasse stiller med 1 representant fra hver klasse til salgshjelp i kiosken. 1-4 klasse foreldre 

har ingen arbeidsoppgaver.   

Dugnad   

FAU organiserer og arranger dugnad på skolen for å gjøre skolen fin til 17. mai. Hver klasse skal stille 

med 3 representanter.  

17. mai tog  

Ansvarlig for denne aktiviteten tar ansvar for å fremskaffe klasse-fanen samt krysse elevene inn og ut 

av klasselista. Alle foreldre som ønsker å være med i toget er selvsagt velkomne. Hver klasse skal 

stille med representanter etter behov.  

Valg av nye foreldrekontakter (klassekontakt og FAU representant)  

Det skal velges nye foreldrekontakter i april 2018 for skoleåret 2018/2019. Resultat skal meddeles til 

administrasjonen på Bogafjell skole.  

Dette er faste obligatoriske aktiviteter for skolen som skal gå igjen på alle årshjulene.   

Utenom dette er det vanlig å ha forskjellige aktiviteter i lag med klassen/trinnet. For eksempel 

spillekveld, julegrøt, påskebrunch, sommeravslutning etc. Disse aktivitetene må inn på årshjulet til 

den enkelte klasse og ansvar for aktiviteten samt de foresatte som skal bidra må synliggjøres.  

Det er klassekontakten for hver klasse som er ansvarlig for å lage årshjulet. Klassekontakten skal også 

sikre at ansvarlige pr. aktivitet gjennomfører som avtalt.  Årshjulet bør legges ut på hjemmesiden til 

Bogafjell Skole under hver klasse. Dette kan koordineres med kontaktlærer for klassen.  


