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B. Hvordan kan dere jobbe sammen for at FAU skal bli så velfungerende som mulig?
B. Hva kan FAU bidra med i arbeidet for et
bedre miljø på trinnet?

A. Hvordan vil dere gå frem for å løfte saken
på en konstruktiv måte?

Det er mye uro på 4. trinn, og flere foreldre melder om
utestenging, mobbing og negativ språkbruk.
Foreldrene på trinnet ber FAU ta dette opp med skolen
for å få endret situasjonen.

Urolig skolemiljø

4:

Elevundersøkelsen
gjennomføres årlig
på skoler i Norge. Det
gir en oversikt over hvordan
elevene har det på deres skole.
Inviter skolens ledelse til å presentere
tallene, og inviter elevrådet til å høre hva
de tenker om resultatene. Et eksempel på god
praksis er å løfte frem to ting man er fornøyd med
ved undersøkelsen, og en ting man ønsker å jobbe for
å forbedre.

Det er ingen
som vet så godt
som elevene selv
hvordan deres skolehverdag
er og hva som skal til for at de får
det bra. Inviter elevrådet til faste møter
med FAU, slik at dere får snakket om felles
interesser, hvordan de opplever skolehverdagen
og hva som kan gjøres for at den blir best mulig.

Visste du
at FAU og
FAUrepresentantene
har taushetsplikt?
Opplæringsloven § 15-1
slår fast at Forvaltningsloven §13-13e gjelder.

2:

Nytt skoleår og nytt FAU!

Hvordan kan FAU bidra til at skolen blir
den beste skolen for alle barna deres?

3:

A. Dere skal nå komme med forslag til innhold i FAU året:

ΰ Hvilke satsningsområder dere ønsker å fokusere spesielt på

ΰ Hvilke konkrete aktiviteter, arrangementer og tiltak
dere ønsker å iverksette

B. Hva kan dere starte med allerede i morgen, og hva krever
mer planlegging?

jan.
juni
mai

C. Lag et årshjul for hva dere skal jobbe med, og fordel
oppgaver og ansvar på alle i FAU.

nov.
feb.

des.

juli

aug.

sept.
okt.
mars
april

vik

n
n.

bu

A. Hva tenker du kjennetegner et velfungerende FAU?

FAUs oppgaver og muligheter

1:
• skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet
• legge til rette for positiv utvikling hos elevene
• bidra til et godt samarbeid
mellom hjem og skole
• medvirke til at foreldre tar aktivt
del i arbeidet for å skape et godt
skolemiljø
• fremme fellesinteressene
til foreldrene
FAU skal:

FAU - hva nå?

Engasjement, informasjon og systematisk samarbeid
FAU skal samarbeide med skolens ledelse, samarbeidsutvalg, klassekontakter,
foreldre og elevråd og dette er avgjørende for å skape en god skole og trygg hverdag
for barna deres.
A. Hvordan kan FAU skape engasjement og sikre god informasjonsflyt mellom
klassekontaktene, foreldregruppen de representerer og FAU?

vi

ke

n.

no
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m

bu

d

B. Hvordan kan FAU samarbeide godt med:
ΰ Skoleledelsen
ΰ Foreldrene
ΰ Elevrådet

