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Hva er FAU?
På skolen har man et råd som kalles foreldrerådet. Alle foreldre på skolen er en del av dette
rådet. Av praktiske årsaker har man et arbeidsutvalg, Foreldrerådets ArbeidsUtvalg (FAU), som
består av alle klassekontaktene ved skolen. Klassekontakten er klassens stemme inn i
arbeidsutvalget.
FAU sin oppgave er å bidra til et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og for at det er et
godt og trygt skolemiljø.
Sakene som tas opp i FAU kommer for det meste fra foreldre, men også fra skolen der de
ønsker at vi skal bidra.
Dersom foreldre ønsker å spille inn saker til FAU, tar man kontakt med tilhørende klassekontakt,
som videreformidler saken til FAU. Det er viktig å presisere at vi ikke tar opp enkeltsaker i
FAU, og at alle som sitter i FAU har taushetsplikt.
Valg av FAU-representant foregår som oftest på første foreldremøte over sommerferien uten at
alle foreldrene nødvendigvis vet hva som inngår i rollen. Dette notatet kan være greit å ha med i
en første dialog.

Hva kan du forvente og hva forventes av
deg som FAU-representant?
Forventninger
●
●
●

Hva kan FAU-representanten forvente av læreren
Hva kan læreren forvente av FAU-representanten
Hva kan FAU-representanten forvente av skolens ledelse

FAU-representanten kan forvente av læreren:
- At læreren er tilgjengelig for tett dialog ved behov
- Orientering om hvordan klassemiljøet er og utvikler seg
- Samtaler om hvordan de kan skape godt klassemiljø
- Å bli holdt orientert om utviklingen i en sak som angår klassemiljøet (innenfor grensene
av taushetsplikten og personvernet til elev og foresatt)
- At det samarbeides godt om aktuelle saker som tas opp i klassen

Læreren kan forvente av klassekontakten:
- At hun eller han har løpende kontakt med alle foreldre for å vite hvordan stemningen i
klassen/gruppen er
- Å få informasjon om det oppstår noe utenom skoletid som meldes til
FAU-representanten og som angår klassemiljøet
- Dialog om planlegging av foreldremøter
- At FAU-representanten tar et selvstendig ansvar for at aktuelle saker fra klassen tas opp
i FAU.
- At FAU-kontakten møter i FAU-møtene og videresender referatene til alle foreldre i
klassen.
FAU-representanten kan forvente av skolens ledelse:
- at informasjonen som kommer fra læreren og skolen er samkjørte
- at ledelsen og læreren har tett dialog og innlemmer FAU-representanten om det som
kan styrke samarbeidet innenfor rammene av taushetsplikten.

Taushetsplikt
●
●

Hva ligger i taushetsplikten
Hvilket handlingsrom har FAU-representanten

Taushetsplikt betyr at man ikke kan bringe videre noe man har fått vite videre til noen andre.
Alle som jobber i offentlig forvaltning har taushetsplikt. Det betyr at en lærer ikke kan fortelle
FAU-representanten noe som en elev har fortalt dem uten at eleven, eller foreldrene, gir dem
lov.
Taushetsplikten gjelder personlige ting som eleven selv har fortalt, og det som læreren har fått
kjennskap om på annen måte fordi hun eller han er ansatt på skolen. Et personlig forhold er
opplysninger som handler om helse, velferd, eller personlige egenskaper som eleven eller
foreldrene har.
Det er straffbart å bryte taushetsplikten, og den varer livet ut.
Lærerens taushetsplikt gjelder blant annet opplysninger om
- at en elev er usikker eller engstelig
- at eleven har stort skolefravær, eller årsaken til det
- at eleven er syk eller har smerter og årsaken til disse
- opplysninger om hvordan eleven er overfor lærere og elever
- reaksjoner og følelser knyttet til en lærer
- elevenes karakterer og skoleinnsats
Hentet fra:
http://barneombudet.no/for-voksne/voksne-hjelper-barn/skole/taushetsplikt-pa-skolen/
En lærer kan ikke kontakte barnevernet anonymt, men det kan en FAU-representant.

Praktisk info
Klassekontakt / vara
Det velges både klassekontakt (FAU representant) og vara hvert år. For å sikre kontinuitet kan
det være fint at en noen beholder vervet iallefall i to perioder. Klassekontakten stiller som regel
på FAU-møtene (se mer under), mens varaen stepper inn ved behov.

FAU-møter
Det avholdes møte i FAU ca en gang i måneden. Ca en uke før hvert FAU møte sendes det ut
møteinnkalling per epost til alle klassekontaktene, og varaene ved skolen.
I FAU ved Vålerenga skole er det noen saker som går igjen hvert år. Bl.a. utfordringer med
trafikk og skolevei, skoledisco, sommerfest, og Ingen utenfor. Siden vi vet dette er saker som
kommer igjen hvert år er det opprettet arbeidsgrupper.
Arbeidsgruppene får innspill fra foreldre via FAU, og jobber selvstendig med oppgavene. I
FAU-møtene informerer gruppa om hva som har skjedd siden sist, evt. ber om mer informasjon,
hjelp, eller annet gruppa trenger.
FAU skal være en arena for diskusjon av saker. Dette er et frivillig verv, og mange trår inn i
ukjent terreng. Derfor er det viktig at man tar opp saker til diskusjon. Da viser det seg ofte at
noen har erfaring, eller kjenner noen som har erfaring, innenfor det aktuelle området.

Referat fra FAU-møter
Referat fra FAU-møtene blir sendt ut til alle klassekontaktene og varaene ved skolen.
Klassekontaktene distribuerer referatene videre. Gjerne med en utdypende tekst om det som
angår deres klasse spesielt.

Kommunikasjon
En av hovedoppgavene til klassekontakten er å bidra til god kommunikasjonsflyt mellom de
foresatte i klassen og deg som klassekontakt.
Foreldrene ønsker kontakt med deg som klassekontakt, og du ønsker å kunne dele informasjon
med foreldrene i klassen. Det er flere måter å gjøre dette på, men det viktigste er at man finner
en kommunikasjonskanal som når alle i klassemiljøet. Kanskje må man kombinere flere kanaler
for å nå alle.
En del informasjon fra FAU til foreldrene distribueres via skolens nettside, men det kan altså
være annen informasjon man ikke ønsker å gi ut via skolens nettside.

Henvendelse fra foreldre
Henvendelser fra foreldre kan være av svært forskjellig art. Alt fra ønsker om fellessamlinger, til
spesielle problemer for enkelte barn. Man bør alltid prøve å komme frem til en løsning på lavest
mulig nivå. Avhengig av sakens natur, kan følgende brukes som mal for prioritert rekkefølge av
hvordan saken kan løses.
- Kan det løses ved å søke seg frem til mer informasjon?
- Kan det løses ved å tas opp i klassen?
- Kan det løses ved å tas opp med kontaktlærer?
- Kan det løses ved å tas opp med rette instans skolens administrasjon/ledelse?
Hvilke type saker skal hvor?
- Saker angående klassen kan tas opp med kontaktlærer, evt på foreldremøtet.
- Trafikksaker kan tas opp med FAU
- Saker som kan anses å ha innvirkning på større grupper kan tas opp i FAU (Hygieniske
forhold, bygningsmessige forhold, utemiljø, etc)
- Enkeltsaker (personlig anliggende for elever / foresatte) bør ikke tas opp i FAU. I slike
tilfeller kan man be foreldrene henvende seg til skolens ledelse dersom kontaktlærer
ikke kan bidra med å løse saken.

Foreldremøter
Klassekontakter og lærer bør samarbeide om planlegging av foreldremøter. Klassekontaktene
vet ofte mye om hva som rører seg i foreldregruppa, og bør derfor bidra med innspill til innhold
og møteform. Sett av litt tid til å informere om aktivitetene i FAU. Selv om det sendes ut
referater, er det ikke sikkert alle leser dette.
Forhåpentligvis deltar alle på foreldremøtene, og kan da få den viktigste informasjonen muntlig.
Her kan dere også få tilbakemelding om saker som kan være aktuelle for behandling i FAU.
Sørg for å få skrevet et referat fra møtene som sendes ut til alle foreldrene i klassen og
kontaktlærer.

Gode klassemiljø
Miljøene som skapes i klassene varierer og er selvfølgelig avhengig av sammensetningen. Her
følger noen tips for hva som kan bidra til et godt klassemiljø. Noe er godt etablert og kjent ved
skolen, annet er tips for hva enkelte klasser har gjennomført.
- Vennegrupper
- Lavterskel
- Gratis (Man trenger ikke servere mat)
- Foreldregrupper
- Skille fedre- og mødre-treff for å inkludere minoriteter
- Unngå pub/cafe for å få med flest mulig.

-

-

- Be alle som kommer ha med en liten snack hver som kan deles.
Arrangere fellesfester (med eller uten lærer)
- Halloweenfest
- MGP Jr fest
- Bruke samlingslokaler/barnehager/skoler for å få nok plass
Arrangere fellesturer (med eller uten lærer)
- Marka er tilgjengelig året rundt
- Grilling i parken en ettermiddag

Lenker
Nyttige lenker til informasjon relatert til FAU
www.fug.no
www.oslokfu.no
Barneloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-04-08-7
Informasjon om alt som omhandler skoleverket:
www.udir.no
skoleporten.udir.no

