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Generelt 

Det velges to foreldrerepresentanter i hver klasse. Disse velges på foreldremøtet på 

våren for påfølgende skoleår. Det velges en klassekontakt og en som skal være 

klassens representant i FAU. Det anbefales at FAU‐representanten har denne 

oppgaven fast gjennom hele året, siden han/hun blir med i en arbeidsgruppe i FAU. Da 

har klassekontakten hovedansvar for oppgavene som er beskrevet under, men dette 

kan fordeles etter behov. Begge er gjensidig stedfortreder for den andre. 

 

Foreldreutvalget for Grunnskolen (FUG) har utgitt en brosjyre om klassekontaktenes 

rolle, ABC for foreldrekontakter, som kan lastes ned fra denne 

siden: http://www.fug.no/materiell-og-film.144757.no.html 

 

Det er viktig å sette seg godt inn Oslostandarden for skole-hjem-samarbeid, som er 

publisert på Oslo kommune sine nettsider: https://www.oslo.kommune.no/skole-

ogutdanning/kvalitet-i-osloskolen/skole-hjem-samarbeid/ 

 

Klassekontakt deltar sammen med FAU-representanten på høstens første FAU-

møte(årsmøtet). Det anbefales at klassekontakt tar kontakt med kontaktlærer rett 

etter oppstart av skoleåret. Det må avtales beste form for dialog og samarbeid, med 

fokus på klassemiljø og hva foreldrene kan bidra med. 

 

Faste oppgaver for klassekontakt: 
Kanal mellom foreldre og lærer 

 

Videreformidle informasjon fra lærer til 

foreldrene. Ha god kontakt med alle foreldrene i gruppen, 

formidle deres ideer og synspunkter til lærer og andre 

instanser. 

Foreldremøte Klassekontakt planlegger agenda til foreldredelen av 

møtet sammen med lærer. Send mail til foreldrene i 

forkant for å høre hva som skal på agendaen. Organisere 

kaffe/bevertning (delegere). Lede møtet etter at lærer er 

ferdig. FAU-representanten informerer fra FAU og tar imot 

innspill til FAU fra foreldrene. Skrive et kort referat fra 

møtet og sende ut til foreldrene i klassen (kan delegeres). 

Klassekasse Etablere en klassekasse og samle inn penger til denne 

(frivillig, vanligvis ca. 100,- pr år). Klassekassen kan 

brukes til hyggelige ting for klassen (sosiale treff eller 

utstyr som klasseball, hoppestrikk etc.), gave til lærer. 

Klasseliste Det er funksjonalitet for klasseliste i Skolemelding. Ved 

behov, lage og oppdatere adresseliste for klassen 

(Adresse. Navn foresatte. Mailadresser. Telefon. Ev. 

http://www.fug.no/materiell-og-film.144757.no.html
https://www.oslo.kommune.no/skole-ogutdanning/kvalitet-i-osloskolen/skole-hjem-samarbeid/
https://www.oslo.kommune.no/skole-ogutdanning/kvalitet-i-osloskolen/skole-hjem-samarbeid/


fødselsdag).  

Digital gruppe/ forum Mange klasser velger å opprette en gruppe på et lukket, 

digitalt forum, som Spond el. Dette er praktisk, med tanke 

på å kunne planlegge arrangementer som årstidsgrupper 

og formidle informasjon. FAU anbefaler at man oppretter 

en slik gruppe, og at foreldrene registrerer seg. 

Besøksgrupper og 

årstidsgrupper 

 

Sette opp fordeling i samråd med lærer. Minne om disse i 

løpet av året. Oppfordre til at disse gruppene fortsetter 

gjennom hele barneskolen.  

Foreldretreff Ta initiativet til at dette kommer i gang.  

Trafikkvakter Sette opp lister og sende ut. Datoer og oppsett kommer 

fra trafikkgruppa i FAU. 

17.mai 

tog 

 

Klassekontakt/FAU-representant har 1. prioritet til å gå i 

toget sammen med barna. Organisere dette sammen med 

lærer. 

Juleavslutning 

og 

sommeravslutning 

 

Årstidsgruppene arrangerer. Klassekontakt har i 

samarbeid med årstidsgruppen, ansvaret for at det blir en 

liten markering for lærer (blomst/gave el. l og en liten 

tale). 

 

Valgkomité 

 

Minne om valg av nye klasserepresentanter før 

foreldremøtet på våren. Jobbe for å få kandidater før 

foreldremøtet. Melde inn ny kontaktinfo til FAU.  

Klassemappe 

 

Samle info i en mappe/perm som følger klassen 

(klasseliste, info om klassekasse, rollebeskrivelse, 

besøksgrupper, klasseavtale, FAU‐informasjon og fakta, 

årshjul, vedtekter osv.) og overlevere til neste 

klassekontakt. Sørge for at disse blir informert om sine 

oppgaver. En mappe kan også være en digital. 

  

Spesielle oppgaver knyttet til trinnene: 
 

 1. Klasse: Initiere noe sosialt for foreldrene 

 2. Klasse:  

 3. Klasse: 

 4. Klasse: 

 5. Klasse: 17. mai. 

 6. Klasse:  

 7. Klasse: Avslutningsarrangement 

 

Oppgaver for FAU-representant: 
  

 Delta på FAU-møtene, som oftest 1. mandag hver måned fra 19–21 

(møtedatoer sendes ut ved oppstart av skoleåret) 

 Ta del i en av FAU-gruppene eller styret. 

 Formidle innspill til FAU fra foreldre i klassen 

 Informere på foreldremøter om hva som skjer i FAU, og ellers når det foregår 

noe spesielt 



 

 

FAU anbefaler: 

 

Et godt klassemiljø, og god relasjon både blant barna og blant de voksne, er det beste 

forebyggende tiltaket for å få en god skolehverdag for våre barn. I dette avsnittet gis 

det noen anbefalinger fra FAU, samlet etter erfaringer gjennom flere år. Det er et 

kollektivt ansvar for foreldrene å jobbe med disse anbefalingene. 

 

Bursdag Inviter hele klassen, eller alle i klassen av samme kjønn til 

bursdagsfeiring.  Hvis man inviterer venner fra andre klasser, 

anbefales det å ta en sjekk i klasselisten for å se om det er noen 

som faller utenfor. (For eksempel, i en klasse med 5 gutter, var 4 

med i fotball og ble invitert til en bursdagsfest til en gutt i en 

annen klasse – dette føltes litt dumt for han som ikke ble invitert). 

Andre sosiale 

tilstelninger 

For å unngå at noen blir utelatt, anbefaler FAU foreldrene å 

involvere seg for å sikre et godt klassemiljø for alle. Ved Halloween 

bør foreldre involveres i hvem som blir bedt eller går sammen, og 

eventuelt å gå sammen om å lage et felles arrangement for 

klassen. Noen klasser velger å gjøre høsttreff til et Halloween-

arrangement. Samme anbefaling gjelder også for andre 

arrangementer eller sammenkomster, der store deler av en klasse 

(eller store deler av alle jentene eller guttene) blir invitert. Dette 

punktet skal ikke hindre noen i å be inn noen venner, men er som en 

oppfordring til å tenke ekstra over hvem som blir bedt både til 

arrangement og hvem som blir invitert med hjem.  

Årstidsgrupper Det er 4 årstidsgrupper; høst, jul, vinter/vår og sommer. Jul og 

sommergruppe har ansvar for henholdsvis juleavslutningen og 

sommeravslutningen, mens høst og vinter/vår gjennomfører en 

sammenkomst eller aktivitet. Forslag til aktiviteter kan være å 

møtes i nærområdet, for eksempel på Langsetløkka eller Frysja, 

med noen enkle aktiviteter (for eksempel rebusløp). Andre forslag 

kan være sykkeltur, bowling eller kino.  

Besøkgsgrupper FAU anbefaler at disse gruppene fortsetter t.o.m. 7. klasse. Dette 

er noe barna ønsker, og som vi har fått innspill fra Elevrådet om å 

fokusere på. På slutten av besøksgruppene anbefales det å be inn 

til enkel foreldrekaffe/te.  

Foreldretreff Foreldretreff er et supert tiltak for å bli kjent, skape et godt 

foreldremiljø og et godt grunnlag for samarbeid. Når foreldrene 

kjenner hverandre, er det lettere å få til felles spilleregler og 

motvirke mobbing. Foreldretreff kan være mammatreff, 

pappatreff eller en samlet foreldrefest. Det anbefales å ha enkle 

sammenkomster, for eksempel møtes på en kafe eller hjemme hos 

noen, uten for mye organisering. 

 


