Hva er FAU?
Alle foresatte med barn i grunnskolen er automatisk medlem av foreldrerådet.
Foreldrerådet velger så et arbeidsutvalg, og det er dette utvalget som er FAU.

Kjære
klassekontakt på
Kampen skole

FAU skal bidra til et godt hjem-skole-samarbeid.
FAU skal også representere foreldrene overfor aktivitetsskolen.
FAU-representantene har ansvar for å viderebringe innspill fra skolens foreldre
til FAU, og til skolens ledelse ved behov.

Hvordan velges FAU?
Hvert år velges én FAU-representant fra hver klasse på skolen. Skolen legger til rette
for at valgene skjer på det siste foreldremøtet før sommeren, eller på det første
foreldremøtet etter sommeren. Klassene velger to klassekontakter, der den ene har
ansvar for FAU-arbeid, og den andre har ansvar for oppfølging av selve klassen og det
sosiale. Det er lærerne som melder inn til FAU når de nye representantene er valgt.
Representantene skal fungere gjennom ett skoleår, slik at de som velges etter
sommeren, fungerer fra skolestart til skoleåret avsluttes i juni.

Så fint at du vil engasjere deg som klassekontakt.
Som klassekontakt representerer du foreldrene i klassen til ditt
barn og er et bindeledd mellom foreldrene og skolen. Sammen
med kontaktlæreren skal du bidra til et godt samarbeid mellom
hjem og skole, og et hyggelig og inkluderende læringsmiljøfor
alle elever.
På Kampen skole velger foreldrene i hver klasse to klassekontakter.
Den ene klassekontakten skal bidra til klassens sosiale miljø, og
den andre vil være medlem av FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg).
I denne lille brosjyren vil vi gi deg noen råd på veien. Lykke til!

Hvordan organiseres FAU?
Roller som fordeles i FAU er leder, nestleder og kasserer. Oppgaven som referent
går på omgang.

Klassekontaktene skal:

Møtene avholdes en gang i måneden.
Det kan opprettes egne arbeidsgrupper under FAU etter behov.
Skoleledelsen er representert på alle FAU-møter, men bare i deler av møtet, slik at
foreldrerepresentantene også kan diskutere uten at ledelsen er til stede. Ledelsen
informerer om skolens arbeid og svarer på spørsmål som kommer fra foreldrene.
Klasserepresentantene er ansvarlige for å sende ut FAU-referatene til sine klasser.
I tillegg legges referatet ut på skolens hjemmeside.
Klassekontaktene har møte med kontaktlærer en gang i halvåret. Der legges det
planer for fellesaktiviteter, og man kan diskutere aktuelle problemstillinger.
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Samarbeide med kontaktlærer om klasse- og læringsmiljøet.
Planlegge foreldremøter sammen med kontaktlærer.

C
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Sikre god informasjonsflyt mellom skole og foreldre.

C

Den andre klassekontakten tar initiativ til sosiale aktiviteter og
legger til rette for samarbeid mellom hjem, skole og lokalmiljø.

Den ene klassekontakten representerer foreldrene i FAU og sørger
for at informasjon fra FAU blir videreformidlet til foreldrene.

Forslag til aktiviteter
Et godt klassemiljø er avgjørende for elevenes utvikling og læring. Det er i klasserommet at den enkelte elev utvikler kunnskaper og sosiale ferdigheter. Et godt og trygt
klassemiljø der elevene trives er en forutsetning for læring!
Her er noen ideer til sosiale aktiviteter klassen kan finne på, og som klassekontakten
kan ta initiativ til. Arrangementene kan gjennomføres trinnvis eller klassevis. Som
hjelp til å gjennomføre ideene, har vi lagt ut noen tips og eksempler på invitasjoner
på Kampen skoles hjemmesider. Du finner FAU under «om skolen»:
http://www.kampen.osloskolen.no

FestivalKampen
Stor aktivitet for hele skolen, der både barn, lærere
og foreldre er engasjert. I en uke i mai/juni dropper
Kampen skole vanlig timeplan, og har i stedet ulike
aktivitetsgrupper, der barna jobber på tvers av klasser
og trinn. Resultatet av uken blir vist frem en ettermiddag for alle foreldrene. FAU arrangerer matsalg i skolegården. Dette er en stor festdag
for hele skolen.

Aketur på Jordal
Avtal et tidspunkt der alle møtes til
aking på Jordal. Veldig enkel lavterskel
aktivitet som krever lite planlegging.

Aktiviteter for klassen eller trinnet
Quiz-kveld, disco i gymsalen, elevkveld,
lesevake osv. Skolen stiller med lokaler,
klassekontaktene og flere foreldre 
hjelper til.

Spillkveld
Kan arrangeres for barn og voksne
i klasserommene. Barna tar med et
spill de liker, og finner noen andre
de kan spille med. Kanskje tar noen
foreldre også med kaker. Evt kan
man selge saft og kaker til inntekt
for klassekassen.

Tur til uteskoleplassen
Uteskoleplassen ligger ved Bøler, og
består av en leirplass. Man kan enkelt dra
hit med T-banen og en liten spasertur
inn i skogen. Det er gøy for hele trinnet
med barn og foreldre: ta med vedkubbe
og grillmat og gjør det til en hyggelig
utflukt. Finn kart på skolens hjemmeside.
Julefrokost
Klassestyrer og klasse
kontakter samarbeider
gjerne om dette. Man
sender ut en invitasjon
til foreldrene i forkant,
med beskjed om hva den
enkelte skal ta med. Av og
til gjøres dette med hele
trinnet. Barna opptrer
med sang i skolegården
og deretter kan man

gå klassevis for å spise i
klasserommet. Her kan
man for eksempel ha
kopiert opp sanger, slik at
store og små kan synge
sammen.
Påskefrokost
Følger samme
opplegg som
julefrokost, bare
annen årstid.

Loddsalg
Aktivitet for å samle inn penger
til klassekassen. Kan for eksempel
kombineres med spillkveld, kosekveld
eller andre samlinger på skolen. Alle
foreldrene blir bedt om å bidra med
gevinster, for eksempel fra arbeidsplassen. For å unngå at dette blir for
tidkrevende, sjekk smarte tips på
Kampen skoles hjemmeside.

Vennegrupper
Kampen skole har god erfaring med at
vennegrupper er en hyggelig og integrerende aktivitet for alle elever. Dette bør
man sette i gang allerede fra 1. klasse.
Lærerne bistår med å sette sammen
grupper. Det er viktig å gjøre dette så
enkelt som mulig uten storslåtte aktiviteter og middager, slik at det skal være
en lav terskel for å arrangere det. Det
viktigste er at barna får leke sammen.
Mer info om vennegrupper og forslag
til infoskriv som kan sendes til foreldrene
finner du på FAUs side på skolens
hjemmeside.

