
Fau-representantes rolle: 

o   Stiller på fellesmøter og deltar i debatter og komitéarbeid til 
 inntekt for skolens elever. 

o   Raporterer tilbake til foresatte på foreldremøtene  
o   Kan ta opp saker for foresatte som vedkommer skolens 

 ledelse/lærerer  på generelt grunnlag. 

FAU Grindbakken 
 Består av Styret og 5 komitéer 

o 	  	   	  22 representanter 
o    Felles møte 5 ganger i året.  
o   Møtene brukes til gjennomgang av status rundt arbeidet som 

 pågår i de ulike komitéene, diskusjoner rundt utfordringer/
 problemstillinger, og evt diskusjoner ang nye saker. Det er også  en 
 kort orientering fra rektor ang saker fra skolen.  

 



Foreldrekontaktens rolle: 

o   Bindeleddet mmmelom foreldrene og læreren 
o   Planlegger foreldremøter i samarbeid med lærer 
o   Bidra/arbeide aktivt for et godt klassemiljø.  En igangsetter 

 og koordinator til ulike sosiale aktiviteter. 
o Påminne vennegrupper 
o Felles sosiale arrangement (Årstidsgrupper) 
o Foreldretreff 

o   Lage og distrubiere klasselister med tlf.nr. og e-
 postadresser. 

o   Utpeke en foreldre til å føre referat under foreldremøte og 
 bidra til å sende ut slik at de som ikke kunne delta får den 
 informasjonen de skal ha.  

o   Vara for FAU-representanten. 



Styret 
o  4 medlemer 
o  Leder 
o  Økonomiansvarlig 
o  Sekretær 
o  Medlem/ansvarlig for “Foreldrebanken” 

Aktivitetskomité 
o  2-3 medlemmer. 
o  Arrangerer kurs for elevene etter skoletid. 
o  Prøver å ha et variert tilbud til lavest mulig kostnad.  
o  FAU skal ikke tjene penger på kurstilbudet.  

	  

Trafikkomité 
o  2-3 medlemmer 
o  Jobber for å forbedre og vedlikeholde et trygt trafikkmiljø rundt skolen 

 



Julekomité 
o  5 medlemmer 
o  Organiserer frivillig bidrag fra foreldre 
o  Arrangerer skolens juleforestilling 

	  

17.mai komité 
o  6 medlemmer 
o  Står for ettermiddags arrangementet på skolen  

	  

Grindbakkenskoles dag komité 
o  2 medlemmer 
o  I samarbeid med skole og korps 
o  Er skolens sommeravslutning 
	  

	  



Foreldrebank: 

o   En mulighet for at foreldrene kan bidra til barnas læring i skoletiden. 

o   Foreldre/foresatte kan inviteres inn i klassen for å snakke om noe de vet 
 mye om. Det kan være en lege, historiker, fotograf, meteriolog, gartner 
 eller arkitekt,  noen som vet mye om astronomi, kanskje besteforeldre 
 som kan fortelle om “gamle dager”. 

o   Foreldre/foresatte bestemmer selv om de vil være tilgjengelig for sitt/
 sine barns klasse, hele trinnet eller hele skolen. 

o   En i styret vil ha ansvaret for å holde Foreldrebanken oppdatert slik at 
 dette blir et levende dokument. 

o   Erfaring fra andre skoler viser at foreldre som har meldt seg, blir  et når 
 det passer inn i det som det skal jobbes med på skolen eller når det er tid 
 og muligheter for at klassen kan få besøk. 

o   Det er ikke meningen at dette skal ta veldig mye tid. 

o   Lærerne skal ikke ha noe som helst ansvar for Foreldrebanken. Dette skal 
 ikke innbære merarbeid for lærerne, kun være en resurss.  



Dri%sstyret	  
	  	  

	  
Medlemmer:	  
	  
2	  foreldre	  (1	  leder	  og	  en	  fra	  FAU)	  
3	  lokale	  poli>kere	  
2	  ansa?e	  
Sekretær	  
	  
	  
Økonomiansvarlig	  –	  ass.	  rektor	  
	  
	  



Saker	  som	  behandles	  i	  Dri%sstyret	  
	  
Økonomi	  –	  budsje?	  og	  regnskap	  
Strategisk	  plan	  
Aktuelle	  saker	  

– Mobbing	  
–  Nasjonale	  prøver	  
–  Elev-‐	  og	  ansa?e	  undersøkelser	  



Lokale	  saker	  
	  
–  Skolevei	  
–  Fraværsregler	  –	  prak>sering	  av	  disse	  
–  Nasjonaleprøver	  -‐	  oppfølging	  
–  Delt	  skole	  
–  Nye	  prosjekt	  –	  ny	  gymsal	  


