
Første møte i  

Foreldrekontaktforum



Hvem er foreldrekontaktene?

 Foreldrekontaktene velges blant foreldrene i en 

kontaktgruppe, på det første foreldremøtet ved 

skolestart.

 Foreldrekontaktene sitter ett år av gangen og skal virke 

frem til det er valgt nye foreldrekontakter på 

foreldremøtet det påfølgende skoleåret.

 Foreldrekontaktene er med på å skape gode kontaktnett, 

og etter hvert som elevene blir eldre vil dette bare bli 

viktigere



Hva er foreldrekontaktforum?

 Alle foreldrekontaktene ved Bogstad skole, uavhengig av kontaktgruppe 
og trinn, utgjør Foreldrekontaktforum.

 Nestleder i FAU kaller inn til skoleårets første møte i forumet, som 
normalt avholdes før høstferien. På dette møtet blir 
foreldrekontaktrollen og oppgaver gjennomgått:

- Informasjonsrutiner

- sosiale aktiviteter på trinn for foreldre og elever

- innsamling til ”klassekasser”

- felles gaver til de ansatte på skolen

- foreldrekontaktenes rolle i å finne nye kandidater til FAU fra eget trinn for neste skoleår.

 Det er ett fellesmøte for FAU og Foreldrekontaktforum i høstsemesteret, 
samt ett i vårsemesteret ved behov.



Hvilke oppgaver har foreldrekontaktene?

 Foreldrekontaktene skal særlig inneha en sosialfunksjon 

for deres kontaktgruppe. 

 Foreldrekontaktene har også noen konkrete oppgaver de 

har ansvar for å følge opp:
- Foreldrekontaktene er bindeledd mellom foreldrene og skolen, og mellom foreldrene 

og FAU. 

- Foreldrekontaktene har fullmakt til å samle inn penger til en «klassekasse».

- Organisere gave fra foreldrene til lærerne og personalet på AKS i forbindelse med 
jule- og sommeravslutning.

- Organisering av sosiale aktiviteter.



Bindeledd

 Dette innebærer blant annet at foreldrekontaktene;

- videreformidler informasjon fra FAU til foreldregruppen.

- oppdaterer kontaktinformasjonen til foreldrene i kontaktgruppen

- deltar i planlegging av foreldremøter etc.

- bidrar med å rekruttere assistanse fra foreldre til ulike arrangementer

- fungerer, i samarbeid med nestleder i FAU, som en ”valgkomité” ved valg av 
representanter til FAU.

- kan være talerør i forhold til problemstillinger i kontaktgruppen/på trinnet.

 Ved problemstillinger som gjelder forholdet mellom 
enkeltelever/foreldre og kontaktlærer, eller mellom 
enkeltforeldre/enkeltelever, kan foreldrekontakten være viktig 
som lyttepost og sparringspartner.



Klassekasse/gaver

 Det samles inn 200,- kroner pr. elev ved oppstart av hvert skoleår.

 500,- kroner pr. kontaktgruppe gis i gave fra klassekassen til skolen 

ved teamleder på de enkelte trinn/baser, til felles aktiviteter.

 75,- kroner pr. elev går til gaver til ansatte både på skolen og på AKS 

ved jule- og sommeravslutning. De siste 5-6 årene har 

foreldrekontaktene blitt enige om heller å gi en samlet sum fra alle 

trinnene som bidrag til skolepersonalets julefest og sommerfest. 

Dette har vært godt mottatt og er en enkel måte å gjøre dette på. 

 Dersom det er enighet i stedet å gå for individuelle gaver må 

Foreldrekontaktforum velge en gavekoordinator, som har ansvar for at 

gaver kjøpes inn felles.



Organisere sosiale aktiviteter

 Det skal arrangeres 2 sosiale treff pr trinn pr skoleår:

- et kontaktgruppetreff eller trinntreff på høsten

- et kontaktgruppetreff eller trinntreff på våren

 For 7. trinn erstattes vårtreffet med felles avsluttende 
skolefest i juni.

 I tillegg anbefales ett foreldretreff utover kontaktgruppe-
/trinntreffene (for eksempel separate mamma- eller 
pappatreff, eller fellessamling).

 Du som foreldrekontakt har ansvar for at treffene blir 
gjennomført, men du behøver ikke å stå for alle 
arrangementene selv! Involvere andre foreldre og deleger 
ansvaret! 



Bursdag og lignende 

 FAU oppfordrer sterkt til at man viser solidaritet, og for alle årstrinn

ved fødselsdager minimum inviterer alle jentene eller alle guttene i 

kontaktgruppen.

 Mange ønsker å invitere flere i tillegg til dette, og da anbefales det å 

bruke fornuft og unngå at enkeltbarn blir satt utenfor, og at hvem som 

inviteres så langt det er mulig baseres på logikk og prinsipper som er 

forklarbare for barna. 

 Det gjelder det samme for Halloween o.l.

 Foreldrekontaktene har ansvar for å bidra til at disse prinsippene 

gjøres kjent blant foreldrene i kontaktgruppen.



Trinnspesifikke aktiviteter

 Vennegrupper for 1. og 2. trinn.

- Innen kontaktgruppen for 1. trinn

- Innen trinnet for 2. trinn. 

 Kontaktlærere ved A-basen har ansvar for å sette opp lister til 
vennegrupper og distribuere disse til foreldrene. Foreldrekontaktene for 
1. og 2. trinn har en pådriver-rolle for å følge opp at vennegrupper 
faktisk blir gjennomført gjennom året. 

 17. mai-komité dannes av 3. trinns foreldrekontakter sammen med FAU’s
17. maiansvarlig.

 Foreldrekontaktene for 5. og 6. trinn utgjør julekomité sammen med 
juleansvarlig i FAU.

 Foreldrekontakter på 7. trinn har ansvar for å rekruttere 
arrangementskomité for 7. trinns-avslutningen, som finner sted i juni.


