
FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) på Grunnskolen OKS. 

 

 
FAU skal være bindeleddet mellom skolen og foreldrene, og har til oppgave å tale foreldrenes sak i 

kommunikasjon med skolen. FAUs leder har jevnlig møter med rektor og en representant fra FAU 
møter i skolens styre.  

 

Når foreldre søker sine barn inn på Grunnskolen Oslo Kristne Senter, forventes det at de i løpet av 
skoleløpet engasjerer seg i foreldreverv som FAU-representanter eller klassekontakter. På denne 

måten blir foreldrene hørt og kan påvirke barnas hverdag aktivt. Alle foreldre har noe verdifullt å bidra 
med! Det er positivt og nyttig for barna at foreldre engasjerer seg. 

 
Valg av representanter til FAU og klassekontakter velges i alle klasser på foreldremøtet i januar, med 

unntak av 1. trinn, som velges på første foreldremøte etter sommerferien. Representantene skal 

tilstrebes valgt for 2 år av gangen, jfr. §8 i vedtektene for FAU. FAU har faste møter en gang i 
måneden. FAU-representanten er talerør for foreldregruppa på sitt trinn. 

 
Klassekontaktenes primære oppgaver er å fremme sosialt samvær på trinnet, i samråd med 

kontaktlærer; arrangere klassefester, turer og lignende. Klassekontaktene har ansvar for kjøp og 

overrekking av gaver til kontaktlærer ved jul og sommerferie.  
 

Klassekontaktene og FAU-representantene er kontaktpersoner for kontaktlærer i forbindelse med 
foreldremøter. Klassekontaktene mest relatert til praktiske oppgaver, FAU-representantene relatert til 

saker som ønskes tatt opp.  
 

Foreldrene har disse faste forpliktelsene gjennom skoleåret: 

 
Storforeldremøte/årsmøte 

Storforeldremøtet arrangeres før 1. oktober hvert år. Dette kombineres med FAUs årsmøte. Skolen 
står ansvarlig for selve storforeldremøtet i samarbeid med FAU.  

 

Juleavslutningen, med matservering før juleshow. 
Juleavslutningen er et skolearrangement. Klassekontakter på 3. og 4. trinn har ansvar for organisering 

av servering. Dette skjer ved hjelp av foreldrene på disse trinnene. Skolepersonalet sørger for pynting.  
Klassekontaktene på 7. trinn har ansvar for å organisere ryddingen ved hjelp av 7. trinns foreldre. FAU 

initierer igangsetting av planleggingen i god tid, og sørger for informasjon til klassekontaktene. 

 
Nyttårsballet for ungdomsskolen  

FAU har ansvaret for nyttårsballet, som holdes i januar. Arbeidet utføres av foreldrene på 9. trinn i 
samarbeid med elevene, og foreldrene på 8. trinn hjelper til. Det er klassekontaktene for 8. og 9. trinn 

som planlegger ballet, med 9. trinns klassekontakter som hovedledere. Disse leder og organiserer 
arbeidet. Denne festen holdes på skolen og er naturligvis rusfri, men godt humør kan medbringes. 

 

17. mai- festen 
Ved 17. mai-festen har 5. trinns foreldre ansvar for kantineservering og 6. trinns foreldre ansvar for 

loddsalg og rydding etterpå. 1. og 2. trinns foreldre står for utplassering og rydding av utstyr til 
lekeaktiviteter. FAU initierer igangsetting av planleggingen i god tid, og sørger for informasjon til 

klassekontaktene. 

 
10. trinns-avslutningen 

Kontaktlærerne har ansvar for avgangsfesten for 10. trinn. De trekker inn klassekontaktene, og 
foreldrene på trinnet bidrar etter behov. 

 
10. trinns Polentur 

I tillegg forespørres klassekontakter/foreldre om deltakelse på den årlige Polenturen for 10. trinn. 

 
Vi er skolen med det store hjertet i logoen og med "læring og livsglede" som motto!  

 


