
Velkommen til infomøte

Mål for kvelden:

• Du skal bli kjent med rollen din.

• Du skal få overblikk ulike roller som foreldre har som tillitsvalgt

i skolen.
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Hvem er du?

Rolle.

Klassetrinn.
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Hvorfor foreldreinnvolvering?
Foreldreinvolvering og et godt 

samarbeide mellom hjem og 

skole fører til:

”Bedre læringsutbytte, bedre 

selvregulering, bedre trivsel, færre 

atferdsproblemer, mindre fravær, 

gode relasjoner til medelever og 

lærere, bedre arbeidsvaner, en mer 

positiv holdning til skolen, bedre 

leksevaner og arbeidsinnsats og 

høyere ambisjoner med hensyn til 

utdanning”

(Epstein et al., 2002; Epstein, 2005; Fan & Chen, 2001; 

Semke & Sheridan, 2010).

Kort og godt: 

En god dialog mellom hjem og

skole er helt avgjørende for

elevenes læring og trivsel!
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Foreldrenes betydning

• Er du engasjert gjør barnet ditt det bedre på skolen både faglig 

og sosialt. (Thomas Nordahl: Hjem og skole, hvordan skape et bedre samarbeid, 2007)

• I opplæringsloven er det tydeliggjort at opplæringen skal gjøres 

i samarbeid og forståelse med hjemmet.
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Forvaltningslova §13

Taushetsplikten gjelder både for de ansatte i skolen og forforeldre

som sitter i råd og utvalg, klassekontakter og personer som er 

frivillige hjelpere på ulike arrangement.

Taushetsplikt
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Rollen din:

• Bindeledd mellom foreldre og skole.

• Fremme samarbeid mellom foreldre og skole.

• Skal ikkje forvalte enkeltsaker eller bruke rollen i forholdet 

mellom foreldre til enkeltelevar og skole.



Facebookside for klassen?

• Ofte nyttig til å koordinere beskjeder og aktiviteter for elevene.

• Klassekontakt og FAU-rep må være administrator.

• Kjøreregler for bruk av siden settes opp som festet oppslag.

• Personvern til elever og tilsatte må respekteres.

• Administrator må følgje opp om grenser overskrides.

• Enkeltpersoner eller situasjoner skal ikkje diskuteres på siden –

ring skole om en lurer på noe som gjelder skole.
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Foreldrerådet

Alle foreldre som har barn ved skolen er automatisk

medlemmer av foreldrerådet.

Samarbeid mellom hjem og skole er hjemlet i opplæringsloven

§ 11-4.



FAU

• Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg; FAU.

• Hos oss er det to fra hver klasse; FAU og klassekontakt (vikar i 

FAU).

• Bar en stiller på møte.

Lenke til mer info om rolla:

https://www.fug.no/hva-forventes-av-meg-som-fau-

medlem.4753226-474373.html
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https://www.fug.no/hva-forventes-av-meg-som-fau-medlem.4753226-474373.html


FAU sine arbeidsoppgaver 

kan være:
- Jobbe for et godt skolemiljø.

- Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker.

- Samarbeide med Elevrådet og andre rådsorgan ved skolen, 

rektor og lærere.

- Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene.

- Arrangere samlinger for foreldre og lærere, f.eks. 

storforeldremøter med ulike temaer.

- Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen.

- Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

- Ha enkle mål som samler foreldrene og som gir resultater.
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KLASSEKONTAKTER

• Kontaktledd mellom foreldrene i foreldregruppen i klassen.

• Kontaktledd mellom foreldregruppen og FAU.

• Kontaktledd mellom foreldrene og kontaktlærer.

Lenke til meir info om rolla:

https://www.fug.no/hva-forventes-av-meg-som-fau-

medlem.4753226-474373.html
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https://www.fug.no/hva-forventes-av-meg-som-fau-medlem.4753226-474373.html


Klassekontakenes

oppgaver:

- Bidra til et godt og positivt klassemiljø.

- Planlegge foreldremøter i samarbeid med lærer.

• - Hos oss - særlig fokus på foreldremøte i februar

- Forberede og gjennomføre praktiske oppgaver med møter og 

arrangementer.

- Holde seg oppdatert på hva foreldrene i klassen/gruppen er 

opptatt av.

- Skal ikke gå inn i enkeltsaker.

- Være bindeledd mellom FAU og foreldregruppen.
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Samarbeidsutvalg, SU

• Skolens øverste rådgivende samarbeidsorgan.

• Har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

• FAU velger to representanter til SU, leder av FAU skal være en av disse.

• SU består av: 2 lærere, 1 for andre tilsatte, 2 elever og 2 fra kommunen.

• Medlemmene skal ivareta interessene til de ulike gruppene.

13



Skolemiljøutvalg (SMU)

Holder dette høyt oppe: «Alle elever i grunnskoler og 

videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt 

miljø som fremmer helse, trivsel og læring» (kap. 9a i 

opplæringsloven).

- I SMU skal foreldre og elever være i flertall.

- SMU er et rådgivende organ som har uttalerett i saker som 

handler om skolemiljøet.
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Kommunalt foreldreutvalg

(KFU)

- KFU består som regel av FAU-lederne ved skolene i 

kommunen. 

- Er ikke et lovhjemlet foreldreorgan. 

- Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønskene i 

kommunen, samt drive erfarings-utveksling.

- KFU bør ha en bred representasjon og være en naturlig 

samarbeidspartner for politikere og skoleadministrasjon.

- Har ikkje vært i drift de to siste årene.

- Har hatt samarbeid med Trygg i Fjell.
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Foreldreutvaleget for 

grunnskolen (FUG)

- Gir råd og veiledning til foreldre med barn i skolen

- Er et service- og informasjonsorgan for foreldrekontakter, FAU 

og KFU.

- Utarbeider en rekke publikasjoner til bruk for foreldre og ansatte 

i skolen (disse kan lastes ned fra www.fug.no/materiell).

- Driver utadrettet virksomhet overfor foreldre med barn i skolen

- Gir råd til utdanningsmyndighetene i saker som handler om 

hjem skole-samarbeid.

- Gir aktuell informasjon gjennom nettsiden www.fug.no
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Dialog mellom foreldre er 

positivt!

• FUG sitt dialogspill «Samspillet» fungerer godt på 

foreldremøte.

• Tips: Lage eget dialogspill tilpassa tema som bør tas opp i 

klassen.

• Redd barna: https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-

norge/nettvett/til-foreldremoetet har gode nettsider med tips til 

tema på foreldremøte.
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https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett/til-foreldremoetet
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Konstituering av FAU



FAU;

- heimla i Opplæringslova §11-4

Foreldra sitt arbeidsutval - tillitsvald

Sikre medvirkning fra foreldre 

Representerer alle foreldra på skulen

De enkelte i FAU representerer alle i sin klasse 

Komme med forslag og uttalelsar

Ikkje fremme eigne saker, eller enkeltsaker

Medansvar for trygt og godt læringsmiljø

Samarbeide med Elevrådet, SU (Fau-leiar er leiar for SU), SMU, 

KFU, Rektor og lærarar



Struktur

Måndlege møte

Melde frå om møte og be om innsending avs saker i god tid før 

møtet

Sende ut sakliste

Føre referat – publiserast på heimesida, evt i facbookgrupper

(legge lenke til heimesida)



Val FAU

Leiar (er og leiar i SU)

Nestleiar (er og nestleiar i SU)

Kasserer

Referent

KUF representant

To vara som kan stille i SU/SMU ved fravær



Før vi avslutter

• Planlegge møterekke.

• Samarbeid med skule v/rektor.

• Korleis vil de ha skule v/rektor si deltaking?
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