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Hva er FAU?  
Alle foresatte med barn i grunnskolen er automatisk medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet velger så et 

arbeidsutvalg, og det er dette utvalget som er FAU. FAU skal bidra til et godt hjemsamarbeid. FAU skal også 

representere foreldrene overfor aktivitetsskolen. FAU-representantene har ansvar for å videre bringe 

innspill fra skolens foreldre til FAU, og til skolens ledelse ved behov.  

Hvordan velges FAU? Hvert år velges én FAU-representant og en vara fra hver klasse på skolen.  

Skolen legger til rette for at valgene skjer på det siste foreldremøtet før sommeren. Det er lærerne som 

melder inn til FAU når de nye representantene er valgt. Representantene skal fungere gjennom ett skoleår, 

slik at de som velges etter sommeren, fungerer fra skolestart til skoleåret avsluttes i juni. 

Hvordan organiseres FAU?  
Roller som fordeles i FAU er leder, nestleder, økonomiansvarlig og referent. Møtene avholdes cirka en gang 

i måneden. På Furuset skole har vi normalt møter den første mandagen i hver måned.  Det kan opprettes 

egne arbeidsgrupper under FAU etter behov. Skoleledelsen er representert på alle FAU-møter, men bare i 

deler av møtet, slik at foreldrerepresentantene også kan diskutere uten at ledelsen er til stede. Ledelsen 

informerer om skolens arbeid og svarer på spørsmål som kommer fra foreldrene. Klasserepresentantene er 

ansvarlige for å sende ut FAU-referatene til sine klasser. I tillegg legges referatet ut på skolens hjemmeside. 

FAU-representant og klassekontakt har møte med kontaktlærer en gang i halvåret. Der legges det planer 

for fellesaktiviteter, og man kan diskutere aktuelle problemstillinger. FAU er hjemlet i opplæringsloven § 

11-4.  

Oppgaver for FAU  
• Jobbe for et godt skolemiljø 

• Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene 

• Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker 

• Ta opp aktuelle saker fra foreldregruppen på FAU 

møter 

• Arrangere samlinger for foreldre og lærere 

• Samarbeide med elevrådet, SMU, KFU, rektor og 

lærere 

• Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet 

• Alt du trenger å vite om FAU: 

https://foreldreutvalgene.no/fug/ 

  

https://foreldreutvalgene.no/fug/


 

Månedsoversikt For 
2020/2021 

Hva skjer på 
Furuset? 

Hva skjer på 
FUG og KFU?  

DS og 
SMU  

August 
• Sette møtedatoer  

• Gå gjennom årshjul 

• Datoer for foreldremøter- 

• Agenda for 
foreldremøtene 

• Se gjennom hvem som er 
klassekontakter og FAU-
representanter på alle 
trinn- 

Oppstarts-
samtale med 
FAU-leder, FAU-
nestleder og 
rektor.  
30.8.21 kl. 17-
18? 

Klassekontakter og 
foresatte til elev 1 
til 6 på klasselista, 
arrangerer 
høsttreff i 
respektive klasser 
med foresatte og 
elever uke 35 

  

Mål: få på plass innspill til årshjul, 
lage en plan for å få med 
representantene på FAU møtene, 
innspill til innhold på 
foreldremøter 

    

September 
• Planlegge 

foreldreforedrag og 
workshoper med foreldre 
og elever 

• Skolemiljø  

• Inspeksjonsrutiner og 
timeplaner 

• Årshjul for skolens felles 
aktiviteter 

• Trafikksikkerhet 

• Gå til skolen aksjoner 

• Planlegge Halloweenfest 
for 4. og 5. trinn 

FAU møte 
9.9.21 kl. 17.00-
19.00 
 
(kan være lurt å 
ha et ekstra 
FAU-møtet i 
sept/okt, for å 
komme 
ordentlig i gang) 

Foreldremøter-  
Uke 38 og 39:  
1-4: 22.9.21 
Kl.17.30 til.19.30 
5-7: 17.9.21 
Kl. 17.30 til 19.30 
 

 
 
Skolegruppemøte 2 
og ?. 28.9 og 
vertsskole kommer.  

 

Mål: Få innspill til innhold og 
temaer for foreldreforedrag og 
workshop.  

    

Oktober 
• Fremover-meldinger til 

skolen på foreldremøtene 

• Gjennomgang av 
Strategisk plan: Hvor er vi 
i forhold til skolens 
satsningsområder og hva 
skjer fremover? 

• Arrangere Halloween-fest 
for 4. og 5. trinn 

• FAU arrangerer 
trafikkaksjon 

 

FAU-møte 
4.10.21 kl. 17.00 
til 19.00 
 
 

Klassekontakter og 
foresatte til elev 7 
til 12 på klasselista, 
arrangerer 
spillekveld i 
respektive klasser 
med foresatte og 
elever uke 42 
 
 
Workshop i periode 
2/oktober 

  



Mål: Forbedre skole-
hjemsamarbidet ved å bidra til 
hvordan foreldremøtene kan 
organiseres og hva slags innhold 
som kan være relevant, slik at 
flest mulige foreldre kommer.  
 

    

November 
• Hvordan kan foresatte 

stimulere til lek og 
fellesskap?  

• Hvordan hjelper man 
elevene med 
fritidsaktiviteter? 

• Resultater på NP 5 og 
8.trinn 

• Hvilke tiltak setter skolen 
inn for at elevene våre 
skal lære mer? 

• Hva skjer i desember?  
Innspill til Strategisk plan 

FAU møte 
01.11.21  kl. 
17.00-19.00 

Elevsamtaler 
Uke 44-45 
Utviklingssamtaler 
uke 47-48 

Uke 45 eller 46: Kurs 
om FAU-arbeid. For 
mer informasjon fra 
tidligere år, gå 
til Grunnkurs. 

 

Mål:      

Desember 
• Planlegge nyttårsball for 

6. og 7. trinn 

• FAU arrangerer 
refleksaksjon 

 
 

FAU møte 
06.12.21 kl. 
17.00-19.00 

Klassene inviterer 
til julefrokost eller 
forestilling. 
 
Utviklingssamtaler 
uke 47-48  

  

Mål: Få på plass juleavslutninger 
fordele ansvarsoppgaver til trinn, 
klassekontakter og FAUere. 
 

    

Januar 
• Sette møtedatoer  

• Gå gjennom årshjul 

• Datoer for foreldremøter- 

• Agenda for 
foreldremøtene 

• Se gjennom hvem som er 
klassekontakter og FAU-
representanter og alle 
trinn 

• Følge opp 
trivselsaktiviteter i 
foreldregruppen 

• Arrangere nyttårsball for 
6. og 7. trinn 

•  

Arbeidsmøte 
med FAU-leder 
og nestleder 
 
 
 
 

Workshop i periode 
4/januar-februar 

  

Mål: Sette inn konkretet tiltak å 
årsplanen for å få større grad av 

    

http://oslokfu.no/ny-i-fau/grunnkurs/


foreldreengasjement og 
deltakelse i skole-hjem 
samarbeidet.  

Februar 
Hvordan bruker vi ressurser i 
nærområdet og hva finnes? 
 
Elevundersøkelsen og 
trivselsundersøkelsen 

 

Planlegge karneval for 2. og 3. 
trinn 

FAU møte  kl. 
17.00-19.00 

Workshop i periode 
4/januar-februar 
 
Foreldremøter uke 
9-10 
 
Klassekontakter og 
foresatte til elev 13 
til 18 på klasselista, 
arrangerer 
aking/skøyter?? i 
respektive klasser 
med foresatte og 
elever uke 7 

 
Skolegruppemøte 
gruppe C (?) 

 

Mål:  Bli kjent med 
hverandre og 
elevene.  

  

Mars 
Arrangere karneval for 2. og 3. 
trinn 
 
Nettvett og foreldreansvar kan vi 
planlegge en dialog-foreldrekafé? 
 

FAU-møte 8. 
mars kl. 17-19. 

FAU og 
Klassekontakter 
arrangerer karneval  

Foreldrekonferansen 
2021: 17. mars på 
Zoom. 

 

Mål: 
Få på plass 17. mai aktiviteter 
Få lagt rammer for foreldrekafé: 
Dato, innhold og ansvarsfordeling 
i FAU 
 

    

April 
Arrangere fest for 1. trinn 
 
Arrangere sykkelverksted i 
skolegården 
 
Informere om skolens tall i 
Skoleporten  
https://skoleporten.udir.no/overs
ikt/oversikt/grunnskole/furuset-
skole  
Bygg og drift hva er planlagt 
fremover 
Stillinger ved skolen 
 

FAU møte 14. 
april kl. 17-19. 

   

Mål: Få på plass 17. mai 
aktiviteter 
 

    

https://skoleporten.udir.no/oversikt/oversikt/grunnskole/furuset-skole
https://skoleporten.udir.no/oversikt/oversikt/grunnskole/furuset-skole
https://skoleporten.udir.no/oversikt/oversikt/grunnskole/furuset-skole


Komme med innspill til hvordan 
foresatte tenker at skolen kan 
forberede seg, samt hva 
foreldregruppen kan bidra med. 
 

Mai 
Stillinger ved skolen 
 
Valg av FAU-representanter for 
neste år for 1. – 6. trinn. 
 
 

FAU-møte 3. 
mai kl. 17.30-
19.30 

17.mai    

Mål: Få på plass 17. mai 
aktiviteter 

    

Juni 
 Felles FAU, 

SMU, DS og 
elevrådsmøte 9. 
juni 
16.00-17.30 
 
 
 
Utviklingssamtal
er uke 24-25 

Klassekontakter og 
foresatte til elev 19 
til 25 på klasselista, 
arrangerer  
sommer-avslutning 
i respektive klasser 
med foresatte og 
elever uke 24-25 

  

Mål: Få elev-stemmen frem i 
møtet med skolens 
samarbeidspartnere. 
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