
 
 Årshjul for klassekontakter og FAU  

 
 

 Et godt samarbeid skole/hjem 
er grunnlaget for en god opplæring og utvikling, og vi ønsker fortsatt et trygt og godt  
samarbeid med skolen. Det er vi foreldre som har hovedansvaret for oppdragelse og  
opplæring av barna. La oss slutte opp om skolen vår, både når det gjelder felles 
foreldremøter og arrangementer, klassemøter og sosiale tiltak for elevene. Foreldrene er 
en viktig del av skolen! Et lokalmiljø som slår ring rundt barna kan gi dem et godt 
sikkerhetsnett.  

Fau styret og Klassekontakters oppgaver på Lillås skole-
Årshjul. 

SFO starter tirsdag 04 august.  
 
August  

. 2020. - ALLE MED!  

 
 
-Foreldremøte høst. Klasseaktivteter avklares. (kontaktlærer har ansvar og inviterer)  
-Klassekontakter mottar klassekontaktperm av kontaktlærer med informasjon.  
- Påse at man diskuterer behov/påfyll i klassekasse som klassekontakter disponerer til 
sosiale aktiviteter  
- Drøfte klassens/gruppens årsplan, som tas opp i foreldremøte.  
- Informere nye klassekontakter hva arbeidet består/innebærer.  

. (kl.17 til 18), hvor FAU 
leder stiller for å informere foresatte om klassekontaktarbeid og FAU.  
 
September  

. 2020.  

. fra 18.30 til 19.00  

ontakter formidler informasjon 
videre.  

 
 
Oktober  

 

 

-9.10).  

 
 
November  

 Delta på FAU møte mandag 2 november 2020  
 
Desember  

 

 

 
Årshjul for klassekontakter og FAU 



 
 

 
Januar  

 

 

 

på FAU møte  

te i jan/feb (1, 2 og 4 klasse har ansvar).  

videre.  
 
Februar  

 

- til klassekassa  

-17:00. NB! Alle klasser 
baker kaker til arrangementet. Foreldrekontaktene fra hver klasse har ansvar.  

på FAU møte  

- 26.2)  
 
Mars  

 

d i 17 mai 
tog av foreldre.  

 

- 5.4).  
 
April  

 

 

-6 klasse velger klassekontakt for neste skoleår på foreldremøte.  

da for dugnad i mai samt dato.  

 
Mai  

 Delta på styre møte, mandag 3 mai 2021 

31.05.18 (inneklemt dag). Fri 14.05. 

 

informerer foresatte om klassekontaktarbeidet og FAU.  

baker kaker til arrangementet. Foreldrekontaktene fra hver klasse har ansvar.  
Årshjul for klassekontakter og FAU  

 



Juni  
Delta på FAU og årsmøte mandag 7 juni 2019  

 

 

– 6. klasse: innhente informasjon fra kontaktlærer for å vite om det er elever i 
klassen/gruppa som slutter slik at man kan ønske disse lykke til videre  

 

(klasse, navn, e-mail og mob.nr.)  

 Siste skole dag er fredag 18.6  
 
Annet:  
FAU har alltid fokus på elever som trenger spesiell hjelp. FAU i samarbeid med 
kommunen, skolen og PP tjenesten skal tilrettelegge best mulig.  
Styret v/sekretær sørger for at det blir skrevet referat fra alle FAU møter. Kopi av dette 
legges ut på fronter og sendes/leveres rektor, klassekontakter og leder av FAU  
Klassekontakter må sørge for kontinuerlig videreformidling av informasjon fra skolen og 
FAU til foresatte. Denne informasjonen får foreldrekontakter på FAU møter eller av FAU 
leder. Informasjonen videreformidles ved å legge kopi i elevenes postmapper eller pr 
email. muntlig på foreldremøter, legges ut på Fronter og via mobilskolemelding.  
Ved nyvalg sørg for at ikke begge klassekontaktene fornyes samtidig  
Være oppdatert på elevrådsarbeidet, kopi fås via kontaktlærer, Fronter eller på FAU.  
Grunnskoleuka  
FAU bidrar med arrangement i samarbeid med skolen. FAU skal sammen med lærere 
finne tiltak ut fra det valgte temaet for grunnskolens uke og tilpasset foreldrenes 
mulighet for deltagelse og innsats. Arrangementet bør fortrinnsvis legges til kveldstid slik 
at flest mulig foreldre kan ha mulighet til å delta  
For mer informasjon om samarbeid skole – foresatt, se www.fug.no og Lillås’ 
skolebrosjyre som leveres ut kort tid etter skolestart hver høst.  
http://www.fug.no/cgi-bin/fug/imaker?id=91&visdybde=2&aktiv=91 http://www.fug.no/cgi-
bin/fug/imaker?id=32228&visdybde=2&aktiv=32228 http://fug.no/skap_dialog/ 
http://www.foreldrenettet.no/cgi-bin/fug/imaker?id=32160&visdybde=1&aktiv=32160  
Fau styret er også representert i:  
SU - Samarbeidsutvalget  
KFU - Kommunale foreldreutvalg  
SMU – Samarbeidsmiljøutvalg  
FAU Styret 


