
 

Arbeidet i FAU 
og samarbeidet mellom skolen og 

foresatte 

Alle foreldre som har barn i grunnskolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger 

et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell 

medvirkning fra foreldre og bidra til at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. 

FAU møtes en gang i måneden. Møtereferater fra FAU møtene sendes ut til alle foreldrene. 

Det er tre hovedelementer i FAUs arbeid: 

 Bidra til et godt samarbeid mellom foreldrene og skolen 

 Deltakelse i formelle samarbeidsorganer 

 Foreldredrevne aktiviteter på Engebråten 

Gjennom FAU har vi altså en mulighet til å gi innspill til beslutninger som tas av skolen, og til å gjøre 

oppmerksom på hva foreldrene mener det er viktig at skolen tar tak i. Alle foreldre kan benytte FAU 

hvis de har spørsmål eller forslag av litt generell karakter de ønsker å ta opp med skolen.  

Samarbeid med skolen 

Skolen informerer FAU på eget initiativ om forhold skolen mener er viktige, og rektor møter normalt 

på første del av alle FAU-møter. For eksempel gjennomgår skoleledelsen resultatene fra de nasjonale 

prøvene og hører FAU i viktige spørsmål, f. eks. om skolens strategiske plan.  

Hvis det er spesielle problemer med skolemiljøet, drøfter gjerne rektor mulige tiltak med FAU. 

Mobbing er ett viktig tema, ikke fordi mobbing er et spesielt stort problem på Engebråten, men fordi 

det er viktig å holde fokus på en sak som er svært viktig for en velfungerende skole. Engebråten har 

allerede et vedtatt program mot mobbing (Olweus), og skal dermed ha tatt nødvendige første skritt i 

bekjempelse av mobbing. FAU vil følge opp dette, og passe på at skolen oppfyller sine forpliktelser 

overfor elever og foreldre.  

FAU stiller også spørsmål til skoleledelsen.  

Hvert klassetrinn har i løpet av året ulike arrangementer enten i regi av foreldrene eller av skolen med 

bistand fra foreldrene. Nedenfor følger litt informasjon om hva som kommer. 

Ungdom og rus 

På 8. trinn har skolen de siste årene hatt et eget prosjekt om ungdom og rus der foreldre bidrar som 

gruppeledere og som “vertshjem” for gruppediskusjoner mellom voksne og barn på kveldstid.  



Gründercamp 

På slutten av 8. trinn har skolen også arrangert en “gründercamp” der elevene har fått prøve seg som 

forretningsutviklere. Skolen ber som regel om hjelp fra foreldre både fordi arrangementet blir mer 

vellykket om det er flere voksne en “normal lærertetthet” tilsier, og fordi foreldre kan ha mye å tilføre 

fra sin personlige erfaring. 

Solidaritetsaksjon 

Elevene på Engebråten har de siste årene hatt en egen solidaritetsaksjon. Skolen vil bla. trenge hjelp 

fra foreldre til å delta i pengeopptellingen som normalt foregår tidlig på ettermiddagen. Engebråtens 

aksjon går til inntekt for Ilula Orphan Program – IOP er en lokalt basert organisasjon i Ilula i 

Tanzania. IOP bekjemper fattigdom og HIV/aids i hele Iringaregionen ved å gi barn i Ilula støtte til 

utdannelse og ved å hjelpe deres familier.  

Foreldreorganiserte aktiviteter  

Natteravn 

FAU organiserer natteravningen i bydelen. Foreldre med barn på 8. trinn deles inn i klassebaserte 

grupper og blir satt opp som natteravn inntil tre kvelder i løpet av tiden fra januar i 8. klasse til januar 

i 9. klasse. Dette får dere et eget brev om i posten fra Natteravnene nærmere jul.  

Skoletur 

På slutten av 9. trinn kan foreldrene arrangere en skoletur til Berlin. Årets 9. trinn har allerede tatt en 

beslutning om at trinnet skal på tur til våren. For 8. trinn vil det arrangeres avstemning om ikke så 

lenge. Beslutningen tas av hele trinnet samlet. Den maksimale kostnadsrammen er 5500 kr. 

Foreldrene må stå for den praktiske gjennomføringen, bestille tur, samle inn penger osv. Det dannes 

en turkomité med to representanter fra hver klasse. Turen gjennomføres i samarbeid med skolen blant 

annet ved at lærere deltar på turen, men det er foreldrene som har ansvaret. 

Skoleball 

På 10. trinn arrangerer foreldrene det tradisjonelle skoleballet på Engebråten. Festkomiteen diskuterer 

opplegget med skolen underveis, men det er foreldrene som har ansvaret for gjennomføringen av 

ballet selv om mange lærere på trinnet selvsagt blir invitert med på festen. På høstens foreldremøte 

valgte alle 10. klassene en representant til festkomitéen, og komiteen er allerede i arbeid. 

Jule- og sommeravslutninger 

Mange klasser har gode erfaringer med å arrangere sosiale sammenkomster, slik at både foreldre og 

barn blir litt kjent. Lærere er positive, men det er foreldrene som må ta initiativet til det og stå for 

organiseringen. 



Deltakelse i skolens formelle samarbeidsorganer 

Driftstyret 

FAU innstiller to medlemmer og tre varamedlemmer til driftsstyret ved Engebråten skole. Driftsstyret 

er rektors nærmeste overordnede når det gjelder driften av skolen og skal føre overordnet tilsyn med 

skolen. Driftsstyret vedtar blant annet hvordan skolens budsjett skal disponeres, strategisk plan for 

læring, oppfølging av undersøkelser og prinsipielle ting som reglement for klasseturer etc. 

Skolemiljøutvalget (SMU) 

FAU velger to medlemmer og to varamedlemmer til skolemiljøutvalget. Dette er et samarbeidsorgan 

som skal arbeide for et godt skolemiljø.  

Kommunalt foreldreutvalg (KFU) 

FAU velger en representant til KFU. Hensikten med KFU er å koordinere skolenes behov og ønskene 

i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.  

SUSNA 

SUSNA er et samarbeidsorgan for FAU-ene i Nordre Aker som blant annet engasjerer seg i 

kommunenes skolebehovsplan. FAU stiller med en representant i SUSNA 

Annet 

FAU fungerer som høringsorgan for eksempel når det gjelder kommunens skolebehovsplan. På statlig 

nivå er det et formelt organ, foreldreutvalget i grunnskolen (FUG), som skal representere foreldrenes 

interesser. På FUGs nettside ligger det informasjon både om rettigheter og plikter i 

grunnopplæringen, og om hvordan foreldre kan støtte opp om barnas skolegang. Se 

http://www.fug.no/. 

  

http://www.fug.no/


Kontakt oss! 

Dette var litt om FAU, hva foreldre forventes å bidra med og samarbeidet mellom skolen og 

foreldrene på Engebråten. Hvis det er noe du vil at vi skal arbeide for, ta kontakt.  

 

FAU sitt styre 2015/2016 

Leder: Anne Kristin Holmeide, for  klasse 10C2, email: ak.holmeide@biozep.com, mob: 47010795 

Nestleder: Petter Munkerud, for klasse 10B2, email: petter@munkerud.net, mob: 91631763 

Sekretær: Frode Huser, for klasse 9A1, email: frode.huser@gmail.com, mob: 45244444 

Kasserer: Kristina Johansen, for klasse 8B1, email: h.k.johansen@gmail.com, mob: 90065908 
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