
SKOLE-HJEM SAMARBEID OG FAU

Seterbråten Skole - FAU



FORELDREKONTAKTER PÅ SETERBRÅTEN SKOLE

 2. – 7.trinn: to foreldrekontakter fra hver klasse velges 
på foreldremøtet i mai

 Fra første trinn velges representanter på infomøtet på 
første skoledag

 En fast representant til FAU

 En forelder som har følgende ansvar:

 Være bindeleddet til kontaktlærer og ta ansvar for sosiale aktiviteter 
i klassen.

 Være vara representant til FAU



HVA ER FAU?

 FAU = Foreldrenes Arbeids Utvalg 

 Består av foreldre

 Møter

 En onsdag hver måned

 Varighet: ~2 timer

 Styre

 Velges blant representantene

 FAU-leder / Nestleder / Kasserer / Sekretær 



FAU'S OPPGAVER

 Sikre reell medvirkning fra foreldrene

 Fremme foreldrenes fellesinteresser

 FAU skal være et bindeledd mellom foreldrene og 
skolens ledelse

 FAU skal være et forum for erfaringsutveksling



FAU SKAL:

 Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole

 Legge til rette for positiv utvikling hos elevene

 Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

 Medvirke til at foreldre deltar aktivt i arbeidet med et 
godt skolemiljø



HVORDAN?

 Gjennom god dialog og jevnlige møter med skolens 
ledelse

 Gjennom god dialog og jevnlig informasjon til alle 
foreldrene ved skolen



HVA ARBEIDER FAU MED PÅ VÅR SKOLE?

 Samarbeid hjem og skole

 Vurdering av skolen

 Utviklingsarbeid i skolen

 Trygt læringsmiljø

 Planlegging og oppfølging for å fjerne mobbing

 Nærmiljøets trafikkforhold

 Arrangere felles arrangement for hele skolen
 Stormøter

 Sommerfest

 + + 

 Annet:
 17. mai arrangeres av Bjørndal musikkorps 

 6. trinn - hjelper til med vakter/rigging (får en del av gevinsten)

 3. trinn - baker



HVORFOR STILLE OPP?

 Engasjement for ditt barn/skolen/nærmiljøet

 Påvirke planer rundt skolen/nærmiljøet

 Lærerikt

 Sosialt

 Bli kjent med foreldre på tvers av trinn

 Det er DIN tur!

 Mengden arbeid er hva du gjør det til!

”Den beste måten å få et arbeid til å 

virke vanskelig på, er å utsette det”

Winston Churchill

http://www.fug.no/

http://www.fug.no/

