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Retningslinjer for foreldremedvirkning ved Gosen Skole 
Vedtatt på Foreldrerådets årsmøte 24.10.2006 

 

 

1  Innledning 
 

Det er i foreldrenes interesse å være opptatt av barnas skolemiljø. Med skolemiljø mener vi 
hvordan undervisningen er lagt opp, om barnas arbeidsmiljø og læringsmiljø er forsvarlig, om 
barna har et godt og inkluderende sosialt miljø, og mye mer. Foreldre og skole har et delt 
ansvar for å ivareta disse forholdene på en god måte. 

Retningslinjene beskriver hvordan foreldrene kan engasjere seg og delta i barnas skolehverdag, 
og hvilke formelle fora som er opprettet for kommunikasjon og samhandling mellom hjem og 
skole. Retningslinjene skal også være en praktisk veileder for foreldrenes tillitsvalgte. 

 
2  Driftsstyret 
 

Driftsstyret er skolens øverste styrende organ. Det består av følgende medlemmer, som alle har 
personlige varamedlemmer: 

 to representanter for foreldrene 

 to representanter for undervisningspersonalet 

 én representant for andre ansatte 

 én ekstern representant fra Stavanger kommune 

I tillegg møter rektor og to representanter for elevene med tale- og forslagsrett. Rektor er 
Driftsstyrets sekretær. 

Driftsstyret har egen hjemmeside på skolens internettsider, www.gosenskole.no. 

 
3  Foreldrerådet 
 

Foreldrerådet, som består av alle skolens foreldre, møtes normalt én gang i året på Årsmøtet i 
oktober. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) kan innkalle til ekstraordinært foreldrerådsmøte 
ved behov. Foreldrerådet skal drøfte saker av felles interesse, og ved behov vedta endringer i 
skolens retningslinjer for foreldremedvirkning. Det kreves 2/3 flertall på Årsmøtet for at vedtak 
skal være gyldig. FAU har ansvar for å kalle inn til Årsmøtet minst to uker i forkant av møtedato. 

 

4  Foreldrenes tillitsvalgte 
 

Foreldrenes tillitsvalgte er klassekontaktene, klassenes FAU-representanter og foreldrenes 
representanter i Skolemiljøutvalget. FAU velger FAU-leder, driftsstyreleder og én representant 
til Skolemiljøutvalget blant sine egne medlemmer. Disse tre tillitsvalgte er fortsatt FAU-
representanter for sine respektive klasser, og deltar på FAUs møter. FAU-leder er også fast 
medlem av Driftsstyret. Personlige vararepresentanter til foreldrerepresentantene i Driftsstyret 
skal velges blant FAUs medlemmer. 

http://www.gosenskole.no/
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Klassekontakter og klassenes FAU-representanter for neste skoleår velges på klasseforeldre-
møtene om våren når slikt valg er aktuelt. Åttendeklassenes FAU-representanter og klasse-
kontakter velges på klasseforeldremøtene i august. FAU-representantene bør velges for to år 
av gangen når dette er aktuelt, for å sikre kontinuitet. 

Avtroppende klassekontakt og avtroppende FAU-representant fremmer kandidater og er 
ansvarlig for valget i klassen. FAU-leder er ansvarlig for at det blir valgt FAU-representanter og 
klassekontakter i åttendeklassene på klasseforeldremøtene i august. Klassene bestemmer selv 
om de skal ha mer enn én klassekontakt. I klasser med flere klassekontakter skal én av klasse-
kontaktene være klassens formelle kontaktpunkt i saker som hører inn under klassekontaktenes 
ansvar og oppgaver. 

Klassekontakten er FAU-representantens vararepresentant i FAU. De to må derfor jevnlig holde 
kontakt seg i mellom, og med kontaktlærerne. 

FAU har ansvar for at to foreldrerepresentanter deltar i Skolemiljøutvalget. 

 
5  Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 
 
FAU er arbeidsutvalget som foreldrene har valgt til å lede foreldrearbeidet på skolen. FAU 
konstituerer seg selv ved valg av leder, nestleder og sekretær på det første møtet etter 
sommerferien. FAU har ingen myndighet over driften av skolen, men har muligheter til å påvirke 
driften gjennom Driftsstyret og klasseforeldremøtene. FAU har egen hjemmeside på skolens 
internettside, www.gosenskole.no. 

FAU er beslutningsdyktig når minst halvparten av FAU-representantene er tilstede. Leder for 
utvalget har dobbeltstemme ved votering. FAU-leder skal sende ut skriftlig innkalling med 
agenda før hvert FAU-møte. Representanter som ikke kan møte er ansvarlig for at egen vara-
representant deltar. 

FAU bør etablere arbeidsgrupper ved behov. Tema kan f.eks. være trafikksikring, forebygging 
av rusmisbruk og forebygging av mobbing. ”Handlingsplan for foreldremedvirkning ved Gosen 
skole” utarbeides på første møte hvert skoleår. 

FAU avholder normalt møter hver måned, mandagen før skolens Driftsstyremøter. Det skal 
skrives referat fra FAU-møtene, og disse skal legges ut på Gosen skoles hjemmeside. 

FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole, og herunder:  

 Formidle informasjon, synspunkter og forslag til og mellom klassekontakter, skolen og FAU. 

 Stimulere klassekontaktene til aktiv innsats når det gjelder klasseforeldremøter og andre 
tiltak. 

 Sørge for at klassekontaktene får elektronisk tilgang til nødvendig informasjonsmateriell fra 
FAU, Kommunalt Foreldreutvalg i Stavanger (KFU) og Foreldreutvalget for grunnskolen 
(FUG). 

 Holde oversikt over foreldrenes tillitsvalgte. 

 Legge frem behovet for ressurser til informasjonsarbeid, kursvirksomhet mm. før budsjett-
behandlingen i Driftsstyret. 

 Være med å ta imot åttendeklasseforeldrene på skolens informasjonsmøte i mai/juni. 

 Sørge for at det velges klassekontakter og FAU-representanter i åttende klassetrinn på 
klasseforeldremøtene i august. 

 Bistå FAU ved Madlavoll og Madlamark med orienteringer om overgangen til ungdomsskolen. 

 Informere skolens foreldre ved behov, fortrinnsvis ved bruk av skolens hjemmeside. 

http://www.gosenskole.no/
http://www.stavanger.kommune.no/kfu
http://www.fug.no/
http://www.fug.no/
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6  Skole/hjem-samarbeidet i klassene 

 

Klassekontaktene på hvert klassetrinn møtes ved begynnelsen av skoleåret for å diskutere hva 
som bør tas opp på klasseforeldremøtene, og for å planlegge skoleårets foreldreaktiviteter. 
Både nye og gamle klassekontakter bør delta for å sikre kontinuitet. På møtet gjennomgås 
Retningslinjer for foreldremedvirkning ved Gosen skole. 

Klassekontakten avtaler med kontaktlærerne hvem som skal disponere en eventuell 
klassekasse. 

Klassekontakten sørger for en rimelig fordeling av pålagte arbeidsbyrder på klassens foreldre. 
Øvrige oppgaver fordeles ut fra hva en finner hensiktsmessig. 

Klassens FAU-representant representerer klassens foreldre i FAU. Representanten er også 
kontaktlærernes og FAUs støttespiller i det praktiske arbeidet med tilstelninger, turer o.l. 

Klasseforeldremøtene tar opp planlagte aktiviteter og nye saker meldt inn av foreldrene eller 
kontaktlærerne. Det skal arrangeres minst to klasseforeldremøter årlig. Sakspapirer sendes ut 
sammen med møteinnkallingen. Klassekontakten er ansvarlig for at det skrives referat fra 
møtene, og legger disse ut på skolens hjemmeside i samråd med kontaktlærerne. 

Det første foreldremøtet om høsten ledes av kontaktlærerne. Agenda bør settes opp i samråd 
med klassekontakt og FAU-representant. 

Klassens FAU-representant kan bruke klasseforeldremøtene til å presentere og drøfte viktige 
saker som FAU arbeider med. 

Kontaktlærerne kan bruke klasseforeldremøtene til å få hjelp til aktiviteter på skolen, og til å 
drøfte hvordan foreldrene best mulig kan støtte elevene i hjemmearbeidet. 

Faste aktiviteter i skoleåret tar utgangspunkt i Handlingsplan for foreldremedvirkning ved Gosen 
skole. Disse aktivitetene kan suppleres med egne aktiviteter i klassene. Informasjon om de 
faste aktivitetene bør gis skriftlig sammen med innkallingen til møtet, så deltakerne får forberedt 
seg i god tid. 

I saker som gjelder klassemiljø, konfliktløsing og trivsel i skolen er samarbeid mellom skolen og 
foreldrene spesielt viktig, og klasseforeldremøtene det naturlige stedet å ta opp slike saker. 

Skole/hjem-samarbeidet fungerer best når foreldrene får anledning til å bli kjent med hverandre. 
Klasseforeldremøtene bør legges opp med tanke på dette. 

 
7 Konfliktløsning 
 

Hvis det oppstår problemer i klasse- eller skolemiljøet, er det viktig at foreldrene diskuterer 
saken først på de voksnes arenaer, så barna skjermes for unødvendige misforståelser og 
stress. Når det er naturlig deltar barna i diskusjonen. 

Konflikter mellom skole og foreldre bør løses på lavest mulig nivå, eventuelt i samråd med 
klassekontakt. Hvis konflikten er av en slik karakter at skolens ledelse er involvert, eller når det 
ellers er naturlig, bør foreldrenes representanter i Driftsstyret informeres. FAU-leder og leder av 
Driftsstyret må følge opp at nødvendige tiltak blir iverksatt som avtalt.  

Av forskjellige grunner kan det være vanskelig for FAU å få kjennskap til viktig informasjon om 
skolemiljøet fra skolens administrasjon. Samtidig er det viktig at noen på foreldresiden har 
kjennskap til felles utfordringer på skolen. Det er derfor ønskelig at foreldrenes representanter i 
Driftsstyret blir orientert så tidlig som mulig om eventuelle problemer, for å kunne gi råd til en 
konstruktiv prosess, og for å kunne ta opp prinsippielle problemstillinger i FAU og med skolen. 
Slike problemstillinger kan f.eks. gjelde mobbing, mistanke om rusmiddelmisbruk, og hærverk 
eller skadeverk på skolens eiendom. 


