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Hjem-skolesamarbeid med eleven i sentrum

ELEV

SKOLE FORESATTE



Hvorfor skal jeg ha verv i
FAU?

• Unikt innsyn i skolen
• Direkte påvirkning på
barnas skolehverdag

• Lærerikt foreldresamarbeid
• Hyggelig og sosialt J



FAU=
Foreldrerådets Arbeids Utvalg

Foreldrerådet = 
alle foreldre med barn i grunnskolen



Hvordan bli FAU-representant?
• Velges for 2 år på vårens foreldremøte, gjenvalg

er mulig. 

• Minst 4 foresatte fra hvert skoletrinn: 
2 faste FAU-representanter + 
1- 2 vara FAU 
1 klassekontakt (ev. 2. vara)

• Møte hver 1. onsdag i måneden, kl.18-20 på
personalrommet



Typisk møteagenda:

• Nytt fra ledelsen ved rektor
• Diverse besøk (eksterne og interne)
• Arbeidsutvalgene informerer
• Oppdatering av løpende saker
• Eventuelle nye saker



FAU samarbeider med: 
• skolens ledelse
• representanter i SMU=SkoleMiljøUtvalget
• DS = Driftstyret
• Elevrådet
• Oslo KFU (Kommunale Foreldreutvalg)
• lag og foreninger i nærmiljøet
• Bydel Alna



Driftstyret
• Et driftsstyre er et styre for den enkelte skole og kan 

sammenlignes med et styre for en bedrift. Målet med 
driftsstyret er at alle partene i skolen skal være 
representerte i et besluttende organ.

• Driftsstyret kan uttale seg om følgende:
• Ordensreglementet
• Skolens informasjonsvirksomhet
• Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
• Forslag til budsjett
• Plan for hjem-skole-samarbeid
• Skolevurdering
• Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene



FAU har tre utvalgskomiteer:
1. ARRANGEMENT-KOMMUNIKASJON KOMITÈ (AK) 

– Jobber med å skape sosial fellesskap og informasjonsflyt.
– Karneval / disko (mars)
– FN- soloidaritets fest Multikulti (oktober) 
– 1. desember pepperkake/kakao servering
– Brynbygda: felles mat, barnas kino, barnepass, 

foreldreseminar

2. TRAFIKK-UTEMILJØ KOMITÈ (TU) 
– Jobber med trafikkforhold rundt skolen og skolens utemiljø.
– Trafikk-kampanje 
– Refleksdagen



3. SKOLE-HJEM-AKS KOMITÈ (SHA)
– Jobber med foresatt-deltagelse og positivt skolemiljø.
– Foreldremøter og valg
– Foreldrefadderkafè for 1. trinn sammen med 2. og 7. trinn 

(aug. /sept.)
– Førskolemøtet (mai / juni)
– Årlige møter med AKS-leder



Aktiviteteskalender – Alle foreldre skal med! 

AUGUST: Foreldrefadderkafé for 1. trinns foreldre og foresatte
rett etter første foreldremøte. Ansvarlig 2. og 7. trinn

AUGUST: Trafikk-kampanjen og “Ta følge til skolen”- foreldre-
trafikkvakter den første uken ved skolestart og
stikkprøver av trafikken i april

OKTOBER: Refleksdagen - utdeling av reflekser til alle elevene.
OKTOBER: FN-markering med Multikulti festival og innsamling til

TV-aksjonen
NOVEMBER: Brynbygda: felles bespising, barnas kino, barnepass,

foreldreseminar
DESEMBER: 1. desember pepperkake og kakao-stunt.
FEBRUAR: Brynbygda: felles bespising, barnas kino, barnepass,

foreldreseminar
MARS: Karneval (1.-3. trinn) / disco (4.-7. trinn)
MAI: 17. mai arrangement  (3. og 6. trinn er ansvarlig)



Trafikk-kampanjen





Multikulti FN-festival



1. desember – Pepperkake og kakao 
servering til elevene 
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Brynbygda / Foreldreseminar
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Karneval / Disco





17. mai fest arrangeres 
av 3. og 6. trinn for hele 
skolen og nærmiljøet
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Bryn skole har Oslos eldste skolehage
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7. trinns 
avslutningsball

Norges beste miljøagenter!
4. trinn vinnere av 
Batterijakten 2017

FAU språkkampanje

Klokken er gave til 
elevene fra FAU Arangement til 

inntekt for 
klassekassa



Fra FAU til elevene
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VOKSNE 
SKAPER VENNSKAP
Gode råd til alle foreldre fra barn på Bryn skole

Vennskap og inkludering er viktig for å hindre 
at noen står utenfor.

Barn er kloke og vi lærer mye av å lytte til hva de har å si. De har 
førstehånds kjennskap til hva som er viktig for nettopp dem, og hva 

de trenger av oss som voksne for at alle skal ha det bra.
Hilsen barn fra 1.–7. trinn og FAU på Bryn skole

✿ Husk å si hei til barn du vet hvem er selv om du ikke 
 kjenner dem så godt 

✿ Alle voksne bør bruke tid på å bli kjent med alle   
i klassen/trinnet 

✿ Voksne og barn bør møtes utenom skolen for å bli kjent 
✿ Foreldre kan tilby ledig plass i bilen når man for eksempel 

skal på fotball. Ikke alle har bil 
✿ Voksne kan hjelpe barn med å løse konflikter, men la barn 

løse det meste selv og ikke lag for store saker ut av ting. 
Det hender at ditt barn også kan ta feil

✿ Alle voksne bør være litt mer oppmerksomme 
✿ Voksne må bry seg litt mer om ALLE barn

Alle voksne har et ansvar for at barn skal trives og ha det godt på 
skolen og i nærmiljøet. FAU på Bryn skole har spurt barn på skolen 
hva de synes er viktig at voksne tenker over når de skal bidra til å 
skape vennskap og tilhørighet for egne barn og andres barn. 
Her er noen tips til foreldre og andre voksne fra barn på Bryn skole:



Barnefotball



Bryn skoles musikkorps



Facebook-gruppe:

Bryn skole foreldrerådet



JA!
Jeg vil bli med på laget til

byens beste FAU

GODT VALG!

Ta gjerne kontakt med FAU: 
brynskole.fau@gmail.com

mailto:Brynskole.fau@gmail.com

