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Informasjon fra Bekkelaget FAU 

Arbeidsstyret i FAU på Bekkelaget skole har 
utarbeidet denne brosjyren for å gi en rask 
innføring hvordan Foreldrerådets arbeidsutvalg 
(FAU) er organisert på Bekkelaget skole. 

Litt om FAU arbeid generelt  

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets 
Arbeids Utvalg. Alle foreldre/foresatte som har 
barn på Bekkelaget skole er medlemmer av 
foreldrerådet.    

Som FAU representant- og eller klassekontakt 
har du en unik mulighet til å: 

- påvirke elevenes skolehverdag  

- samarbeide med lærere og skoleledelsen 

- holde deg informert om hva som skjer på 
skolen 

- bli kjent med andre foreldre/foresatte på 
skolen. 

FAU har et godt samarbeid med skolens 
ledelse i tillegg til skolens øvrige rådsorganer, 
Driftsstyret, Elevrådet og Skolemiljøutvalget 

 

 

Organisering av FAU på Bekkelaget skole 

På vårens foreldremøter velges to 
foreldrerepresentanter fra hver klasse til FAU. 
En representant vil fungere som klassekontakt 
og en som FAU-representant. På 1. trinn velges 
dette på det første foreldremøte etter 
oppstart. 

Klassekontaktens rolle: 

- Kontaktpunkt 
mellom foresatte 
og kontaktlærer.  

- Gi innspill på 
temaer til kontaktlærer i forkant av 
foreldremøter. 

- Skrive referat på foreldremøter 
- Delta på 2 FAU- møter i løp av året. 
- Videreformidle informasjon til klassens 

foresatte fra FAU.  

FAU- kontaktens rolle 

- Delta på 2 FAU- møter i løp av året. 
- Sitte i en av arbeidsgruppene og bidra 

til at FAUs aktiviteter på Bekkelaget 
skole blir gjennomført. (Disse 
gruppene møtes ved behov)  

- Videreformidle nødvendig informasjon 
til klassekontakten. 

FAU -representant og klassekontakt 
samarbeider om å utføre vervet.  

 

 

 

 



Arbeidsgrupper i Bekkelaget FAU 

Arbeidsstyret 
Representantene sitter i 2 år, slik at halvparten 
byttes hvert år. Arbeidsstyret koordinerer FAUs 
virksomhet og den løpende dialogen med 
skolen.  
 
Trafikk 
Trafikkgruppen har ansvaret for å fordele, 
distrubere og følge opp trafikkvakter og 
trafikksituasjonen rundt skolen. Gruppen skal 
ha god dialog med skolen om eventuelle felles 
henvendelser og reaksjoner. 

Trivsel/Aks 

Gruppen skal vurdere elevenes trivsel på 
skolen og på AKS, og organisere tiltak, 
eksempelvis skolestartsdag, spillkveld, 
skoledisko e.l. for å øke/opprettholde trivsel på 
skolen.Trivselsgruppen skal avholde møter 
med helsesøster og ledelse ved AKS, samt ta i 
mot innspill fra elevrådet.  

Dugnad 

Dugnadsgruppen har ansvaret for å 
gjennomføre dugnad på skolen. Dugnaden 
gjennomføres i samarbeid med skolen og 
avholdes i utgangspunktet i mai. 
Dugnadsgruppen kaller inn foreldre på 1., 2. og 
3. trinn til dugnad. 

17. mai 

17. maigruppen har ansvaret for organisering 
av FAUs 17. mai-arrangement i samarbeid med 
foreldre på 4.trinn. I tillegg til å skape trivsel og 
glede for barna på nasjonaldagen, er dette 
arrangementet den viktigste inntektskilden for 
FAU.   

 

Merkeordningen på Bekkelaget skole 

På Bekkelaget skole er det bestemt at foresatte 
som bestiller melk til sine barn betaler en sum 
til FAU som går til å lønne en av skolens 
assistenter som organiserer melken på 
oppdrag for FAU. Denne summen er 200 
kroner per år.  

Hovedpunkter På FAU-møter 

På FAU- møtene vil arbeidsgruppene informere 
om deres arbeid. Disse møtene gir foresatte på 
Bekkelaget skole en mulighet til å engasjere 
seg og spre informasjon, nå ut til alle foresatte 
via referat som klassekontaktene sender videre 
til alle foresatte i klassene.   

Driftsstyret  

Driftsstyret har som oppgave å forvalte skolens 
ressurser til skolens og elevenes beste. Det er 
vanlig at en fra FAU også deltar i Driftsstyret og 
orienterer om virksomheten på et FAU-møte. 
FAU innstiller foreldrerepresentanter (og vara) 
til Driftsstyret.  

Skolemiljøutvalg 

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke 
deltakelsen fra elevene, foresatte, skolen og de 
ansatte i arbeidet med skolemiljøet.  

Elever og foresatte skal være i flertall i 
utvalget. Alle grunnskoler og videregående 
skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. 

Lenker 

FAU BEKKELAGET OPPFORDRER FORESATTE TIL 
Å FØLGE MED PÅ SKOLENS HJEMMESIDE/ FAU. 

Bekkelaget skole- FAU. 
https://bekkelaget.osloskolen.no/om-
skolen/rad-og-utvalg/fau/  

FUG (Foreldreutvalget for Grunnskolen) - Det 
nasjonale foreldreorganet: www.fug.no  

Oslo KFU (Oslo Kommunale Foreldreutvalg): 
www.oslokfu.no  

 

 


