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Hvorfor FAU?

• Opplæringsloven § 11-4

• FAU skal være et bindeledd mellom foreldrene og 

skolen

• FAU skal være et forum for erfaringsutveksling



FAU skal

• Sikre reell medvirkning fra foreldrene

• Fremme foreldrenes fellesinteresser

• Medvirke til at foreldre deltar aktivt i arbeidet med et 

godt skolemiljø
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Mosterøy skole

- der kunnskap 

og trivsel gror!
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Rådsorganer ved skolen

• Elevråd

• Foreldreråd (FAU)

• Samarbeidsutvalg (SU)

• Skolemiljøutvalg (SMU)
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Klassekontakter

• Velges på klasseforeldremøte, en mann, en kvinne, 

vara

• Velges for to år om gangen, (unntatt 1.kl/et år)

• Skolen legger til rette, foreldrene har ansvaret for å 

velge

• Medlem av FAU, 4 møter pr år

• Kontaktledd mellom foreldre og læreren/skolen

• Planlegge aktiviteter for klassen hvert skoleår.
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Skolen forventer at foreldre

• Samarbeider med skolen om trivsel og skolearbeid

• Støtter sine barn i læringsarbeidet

• Tar aktivt del i at alle barn kan trives på skolen

• Deltar på klasseforeldremøter og utviklingssamtaler
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Forventninger til  

klassekontaktene

• Ta kontakt med kontaktlærer for planleggingsmøte

• Et sosialt arrangement i halvåret

• Hjelpe til ved fellesarrangementer

• Hjelpe til med å inkludere nye foreldre

• På klasseforeldremøtene:  skrive referat, sørge for valg 

av nye klassekontakter, lede møtet



FAU jobber slik

• Alle klassekontaktene er medlemmer

• Fast møteplan, 4 møter i året

• Sakliste på mail ca en uke før

• Du kaller selv inn vara og gir beskjed til skolen

• Velger et styre med leder, nestleder og sekretær

• Velger fire representanter til SU og SMU

• FAU er foreldrenes eget organ

• Informasjon om skolen finner alle foreldre på 

http://www.minskole.no/mosteroy
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http://www.minskole.no/mosteroy
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Viktige saker for skolen

• Skape et godt læringsmiljø

• Læring og trivsel i fokus

• Alle skal føle seg inkludert

• Forebygge og håndtere mobbing

• Skape gode læringsresultater

• Foreldrene er de viktigste samarbeidspartnerne



Nyttige nettsteder

• http://www.fug.no/ 

• http://www.udir.no/

• http://www.minskole.no/mosteroy
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http://www.fug.no/
http://www.udir.no/
http://www.minskole.no/mosteroy
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Delerunde

• Dette kan vi gjøre i klassene våre:

• Tur med Restaurasjon?

• Refleksdemonstrasjon

• Refleksløype med hodelykter

• Lek i skolegården og varme pølser

• Søndagstur, turbingo, pølse på termos

• Kveldsmat i klasserommet etter fellessamling

• Fjøløy fort, rebusløype

• Karneval på de laveste trinnene

• Halloweenfest 



Delerunde fortsetter

• Samles i gapahuken på avdeling 1 f.eks rett etter skoletid

• Grøt før jul

• Quiskveld, spillekveld, låne SFO-lokalene

• Juleforestilling på trinnet

• Sykkeltur for de eldste

• Svømmebasseng på Rennesøy, badevakter m/livredning

• 4H-skogen

• Frokost i klasserommet

• Foreldrekaffe (evt uten barn?)
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Delerunde fortsetter

• Vennegrupper

– Lage felles regler

– Lav terskel for aktivitetene, først og fremst lek

– De må ha spist/være mette når de kommer

– Være tydelige på rammer og forventninger

– Hvor ofte?

– Lærer kan hjelpe med gruppesammensetning

– Hva med foreldre som ikke vil eller kan?
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Eventuelt og spørsmål

• Tredje trinn ønsker stort foreldremøte om nettvett.  Tema som 

bør komme igjen jevnlig, eks annet hvert år.

• Brennenesler på Golan, blir ikke sprøytet

• Kommunikasjonsmodul/app vil bli tatt i bruk fra skolestart neste 

høst.

• Hvordan blir sikkerhet i forbindelse med transport på 

skoleområdet i byggeperioden ivaretatt?  Rektor følger opp at 

lovede tiltak blir etterlevd.

• Kort info om kommunalt foreldreutvalg (KFU)
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Valg

• Leder:Inger Lise

• Nestleder:Ingebjørg

• Sekretær: Jeanette

• 1.vara: Chistian

• 2.vara: Siw

• 3.vara: Tina

• SU/SMU-repr: Leder vara: 1.vara

• SU/SMU-repr: Nestleder vara: 2.vara

• SMU-repr: Monica vara: Trygve

• SMU-repr: Kjetil vara: Tormod


