
Rutinebeskrivelse for FAU – Vingrom skole 

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet 

velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet 

sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og 

godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem 

og skole er godt. 

Arbeidsområder for FAU (eks) 

• Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker 
• Samarbeide med Elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere 
• Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre 
• Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel 

ordensreglement 
• Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet 

 

• Består av en klassekontakt fra alle klassene. (Vara bes møte på møter hvis hoved -

klassekontakt ikke kan) 

 

• Skal være leder, sekretær, kasserer og KFU representant. Resten er medlemmer. 

Rektor inviteres til møtene. 

 

• KFU – Kommunalt foreldre utvalg. Møter ca. hver 6 uke, sammen med de andre 

skolene og skolesjefen i Kommunen. Nyttige møter for felles diskusjon.  

 

• Leder skal være på plass til årsmøte i mai / juni. Resterende kan velges på første 

møte til høsten. 

 

• Leder / sekretær setter datoer for alle møter til første FAU møte. (3-4 møter før jul / 

3-4 møter etter jul) Holdes på lærerværelse. 

 

 

• Leder / sekretær setter alle datoer for elevkvelder (tirsdager i aulaen) og disko 

(fredager på Samfunnshuset) på begynnelsen av skoleåret, slik at dette kan formidles 

på første FAU møte. 

Stortrinnet arr disko, småtrinnet har elevkvelder. Hvert trinn tar hver sin gang. 

3-4 treff før jul, 3-4 treff etter jul.  

NB! Viktig å avklare datoene for disko med utleieansvarlig for Samfunnshuset.  

Rutinebeskrivelse av disse arr, ligger på skolens hjemmeside.  

https://www.lillehammer.kommune.no/maler-diskotek-og-elevkveld.454121.no.html 

 

 

http://www.fug.no/samarbeidsutvalg-su.144735.no.html
http://www.fug.no/skolemiljoeutvalg-smu.144737.no.html
http://www.fug.no/kommunale-foreldreutvalg-kfu.144734.no.html
http://www.fug.no/maa-alle-skoler-ha-et-ordensreglementet.5838181-147682.html
https://www.lillehammer.kommune.no/maler-diskotek-og-elevkveld.454121.no.html


• Fordelingsnøkkel arrangement på skolen: 

Vingrom OL (arrangør 2 trinn): Kroner 2000,- 50% går til arrangørklassen – 50% går til 

Vingrom Idrettslag. 

Juletrefesten (arrangør 5 trinn): 50% går til arrangørklassen – 50% går til FAU 

17. Mai (arrangør 6 trinn): 50% går til arrangørklassen – 50% går til FAU. 

Elev – og diskokvelder: Alt overskudd leveres FAU.  

FAU støtter 7 trinns avslutningstur med 500,- pr elev hvert år. 

 

• Eksempler som FAU i Vingrom har jobbet med de siste årene: 

o Trafikksikkerhet 

o Uteområde 

o Utvidelse av skolen 

o Samarbeid Hjem – skole 

 

 

• Årsmøte holdes på slutten av skoleåret i mai/juni. Årsberetning og regnskap 

fremlegges. Alle foreldre på skolen inviteres. 

Kan kombineres med et foredrag med en ekstern foredragsholder, ang et aktuelt 

tema. For eksempel, nettvett, mobbing.  

• Referater og div som skal legges ut på hjemme siden, sendes til Arne Nordskogen, 

han legger inn. Arne.Nordskogen@lillehammer.kommune.no 

mailto:Arne.Nordskogen@lillehammer.kommune.no

