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BOGSTAD SKOLE TRENGER FLERE ENGASJERTE 
FORELDRE PÅ BANEN DENNE HØSTEN – STILLER DU? 

 
I løpet av uke 35/36 avholdes foreldremøter for alle syv trinn. Skolemiljøet trenger engasjerte foreldre som 
vil være med å gjøre en innsats som FAU-representanter og foreldrekontakter. På neste side kan du lese 
mer detaljert om hva disse rollene innebærer.  
 

Foreldrerådsmøtene finner sted under skolens foreldremøter, når alle på trinnet er samlet. Der vil det bli en rask 
redegjørelse om aktivitetene og regnskapet for FAU i forrige skoleår. Deretter skal det velges nye FAU-
representanter. Se kandidatlisten for alle trinnene nedenfor: 
 

TRINN VELGES FOR 
ANTALL ÅR 

KANDIDAT PÅ VALG/ 
IKKE PÅ VALG 

DATO FOR 
FORELDREMØTE 

1 1 Trenger to foreldre fra 1. trinn På valg 31.08 
1 1 Trenger to foreldre fra 1. trinn På valg 31.08 
2 2 Kjetil Gill Østvold   På valg 04.09 
3 1 Trenger to foreldre fra 3. trinn På valg 04.09 
3 1 Trenger to foreldre fra 3. trinn På valg 

 
04.09 

4 2 Yvonne Garthe På valg 05.09 
5 1 Hanne Melhus Høeg Ikke på valg 05.09 
6 2 Trenger to foreldre fra 6. trinn På valg 06.09 
6 1 Trenger to foreldre fra 6. trinn På valg 06.09 
7 1 Lars Røise Ikke på valg 06.09 

 
Hvis FAU-kandidater ikke melder seg i forkant, må vi bruke tid på møtet til å få kandidater på banen. Det er en stor 
fordel om vi kan ha kandidater klare før møtet, slik at de som stiller har fått tenkt seg om og faktisk ønsker å stille. 
For å få «kabalen til å gå opp» med FAU-representanter og foreldrekontakter i løpet av et syvårig skoleløp, må nær 
halvparten av alle foreldre belage seg på å påta seg et eller annet verv i løpet av sitt barns syv år på Bogstad skole. 
Ved å stille gjør du en betydningsfull innsats for ditt barns skolemiljø! 
 

 

Derfor; ta kontakt med undertegnede dersom du har spørsmål eller ønsker å stille som FAU-representant. Blir du 
valgt forplikter du deg for ett eller to år, og får et godt innblikk i skolens drift, faglige og sosiale opplegg, samt jevnlig 
kontakt med skolens ledelse og andre engasjerte foreldre.  
 

Vi håper å høre fra deg, og ønsker flere nye foreldre velkommen til et interessant og givende arbeid for 
samarbeidet mellom skole og hjem! 
 

Med vennlig hilsen Cathrine Amundsen Dahl, avtroppende leder FAU. Epost: cathrine@bislet.no 
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FAU-REPRESENTANT 
Alle foreldre som har barn ved skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et 
arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen, og representerer alle foreldrene. FAU skal sikre 
reell medvirkning og innflytelse for de foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. 
 

FAU består av 10 representanter fordelt på alle syv skoletrinn. FAU har normalt møter ca. én gang per måned 
eller annenhver måned, etter behov. Til starten av møtene inviteres også rektor for å informere om driften ved 
skolen, samt diskutere aktuelle saker med FAU. Vi oppfordrer alle foresatte som ønsker å gjøre en innsats for 
skolen og skolens læringsmiljø til å stille til valg som FAU-representant. Valget finner sted på 
foreldrerådsmøtedelen av foreldremøtene på starten av skoleåret. 
 

Det skal velges 8 FAU-representanter høsten 2016, noen for ett år, andre for to. Vi trenger derfor flere nye folk 
som vil være med, og håper du er en av disse! Fra 1. trinn er det naturlig nok kun nye folk. Hvis du er 
interessert, meld fra til avtroppende leder i FAU Cathrine Dahl på epost: cathrine@bislet.no snarest. 

FORELDREKONTAKT 
Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i kontaktgruppen, og de er bindeleddet mellom disse 
foreldrene og skolen/lærerne. Foreldrekontaktenes oppgaver kan blant annet være:  

• Initiere sosiale aktiviteter for barna og foreldrene i kontaktgruppen (eller på trinnet, i samarbeid med 
andre foreldrekontakter). OBS: foreldrekontakten skal ikke gjøre alt selv, men være den som 
igangsetter, og som rekrutterer assistanse fra de andre foreldrene til planlegging og gjennomføring. 

• Oppdatering og distribusjon av telefonlister for/blant foreldrene 
• Ansvar for ”klassekassen”, penger som samles inn til gaver til skolepersonalet og til sosiale aktiviteter 
• Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren 
• Ivareta elevers og foreldres interesser når det oppstår saker som gjelder hele gruppen  
• Formidle foreldrenes idéer og synspunkter til de rette instanser 
• Legge fram saker som FAU vil høre foreldrenes mening om – skriftlig eller muntlig – på foreldremøte 

Det skal velges én foreldrekontakt for hver kontaktgruppe (noen velger å være to, for å dele på ansvaret, det 
går helt fint). Det innebærer at det er (minimum) tre per trinn, som gjerne kan samarbeide om felles aktiviteter. 
Totalt er det 21 foreldrekontakter hvert skoleår. Foreldrekontaktene inviteres til et intro-møte kort tid etter 
første foreldremøte for å treffe hverandre, og for å få en innføring i hva rollen innebærer.   
 
Foreldrekontaktene velges blant foreldrene i kontaktgruppen på første foreldremøte om høsten. Vi oppfordrer 
deg til å tenke gjennom på forhånd om du kunne tenke deg å stille som foreldrekontakt, og at du i så fall 
melder din interesse på dette møtet.  
 

 
 
 

 

Til alle foreldre fra FAU 

KORT INFO OM FORELDREENGASJEMENT OG SKOLE-HJEM-SAMARBEID PÅ BOGSTAD SKOLE 

Vi vil i det følgende gi deg litt informasjon om hvordan du som foresatt kan engasjere deg i skolens sosiale 
miljø og læringsmiljø. Engasjerte foreldre er en viktig ressurs for både barna og skolen, og vi håper at du vil 

være med å bidra, enten det er i FAU eller som foreldrekontakt! 
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