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FAU VASSØY SKOLE



STAVANGER KOMMUNE

HVA ER FAU?

Lovfestet i Opplæringsloven §11-4

■ BINDELEDD mellom skole og hjem

■ TALERØR for foreldrene

■ FORUM for erfaringsutveksling

■ FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg

■ Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av 
skolens foreldreråd

■ Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), og FAU 
fungerer som et styre for foreldrerådet

■ Rektor har ansvar for at samarbeidet kommer i gang

■ Rektor har ikke møterett

■ Felles ansvar for at samarbeidet fungerer
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Alle former for samarbeid 

kan gi resultater som ikke 

hadde vært mulig å oppnå 

om vi stod alene.
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Hvorfor samarbeide?

Foreldre:

■ Hovedansvaret for oppdragelsen 

■ Sine barns første og viktigste lærere

■ Kjenner sine barn svært godt

■ Stor betydning for sine barns mestring og trivsel
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Felles mål
Trivsel, trygghet og læring

Samarbeid basert på gjensidig ansvar, respekt og tillit

■ Gir en bedre skole 

■ Nødvendig både for elever, foreldre, lærere og 

skoleledelse

■ Bidrar til at foreldre best mulig kan ivareta sitt ansvar for 

oppdragelse og læring. 

Gjennom: 

■ God dialog og jevnlige møter

■ God kommunikasjon og respekt for hverandre
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MANDATET – HVA ER FAUs

ROLLE?

■ Foreldrene har rett til medvirkning i skolen

■ FAU skal sikre reell medinnflytelse fra foreldre og 

ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt 

og godt
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SOM MEDLEM AV FAU KAN DU FÅ

■ Anledning til å bli godt kjent med skolens 

virksomhet

■ Anledning til å bli kjent med skolens ledelse

■ Anledning til å bli kjent med andre foreldre

■ Mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen

■ Bidra til en bedre skolehverdag for elevene
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Hva kan vi samarbeide om?

■ Vurdering av skolen

■ Utviklingsarbeid i skolen

■ Utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene 
- skolemiljøet (§9a-2 og 9a-3)

■ Sosiale tiltak for elevene

■ Organiseringen av undervisningen

■ Utforming av skolens mål

■ Prosjekter som gjennomføres i skolen

■ Arbeid med nærmiljøets trafikkforhold

■ Å få et godt samarbeid mellom hjem og skole

■ Skolehverdagen for egne og andres barn

■ Foreldremøtene

■ Foreldreundersøkelsen og elevundersøkelsen

■ Dugnad, andre arrangement 



STAVANGER KOMMUNE

FAU skal :

■ Behandle alle saker som skal opp i Driftsstyret

■ Fremme foreldrenes felles interesser og sikre reel 
foreldremedvirkning

■ Samarbeide med andre FAUer

■ Samarbeide med elevrådet

■ Bidra til:

■ at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt 
skolemiljø

■ å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole

■ at foreldre får kunnskap om skolehverdagen

■ at foreldre engasjerer seg i barns læring 

■ trivsel og positiv utvikling hos elevene
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Vær realistiske - hvilke saker er 

viktigst hos oss?

■ Hvilke av sakene fra i fjor skal vi videreføre?

■ Hvilke nye saksområder er aktuelle for oss? 

■ Hvor mye tid og kapasitet har vi?

■ Plan for hjem-skole samarbeid

■ Årshjul for FAU 

■ Årsrapport 

Det er bedre å jobbe godt med noen få saker enn 

dårlig med mange
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Hva er en foreldrekontakt?
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Foreldrekontakt

■ Grunnpilar i hjem-skolesamarbeidet 

■ Foreldrenes tillitsvalgte

■ Kontaktlærers primærkontakt

■ Bindeledd mellom: 

■ skolen/kontaktlærer og foreldrene i gruppen/klassen 

■ gruppene på trinnet

■ FAU og foreldrene i klassen/gruppen

■ Avklar forventningene

■ Deleger ansvar og involver flere foreldre 

■ Alle foreldre har et medansvar for læringsmiljøet
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Eksempler på oppgaver

■ Planlegge innholdet og møteform på foreldremøter, i 

samarbeid med kontaktlærer

■ Ha faste møter mellom foreldrekontakter og kontaktlærer

■ Lage planer for hjem-skole samarbeid, i samarbeid med 

kontaktlærer

■ Informere nye foreldrekontakter

■ Sørge for god informasjonsflyt og samarbeid med FAU

■ Ansvar for å initiere tiltak for klassen 

■ Organisere eventuelle avslutninger/sammenkomster for 

klassen
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Foreldremøter

■ Foreldremøtene bør preges av dialog og aktivitet

■ Bruk foreldremøtet til å bli enige om former for 

samarbeid og konfliktløsning i ”fredstid ”

■ Diskuter hva foreldre kan gjøre for å utvikle et godt 

miljø i gruppen

■ Evaluer møtene 

■ Foreldremøter med eller uten lærer til stede? 

■ Andre møtesteder?

■ Samarbeid mellom FAU og klassekontakt


