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FAU på Lutvann skole 2018/2019 

Velkommen til nytt skoleår 

Vi gleder oss til å starte opp et nytt skoleår. I løpet av skoleåret er FAU sammen med foreldre med på 

arrangere karneval for 1 til 3 trinn, disko for 4 og 5 samt ball for 6 og 7 trinn. I tillegg har vi en 

skolehagegruppe og skøytegruppe som er foreldredrevet sammen med skolen. Mer informasjon om hva vi 

gjør i løpet av året kommer på foreldremøtene.  

Hva er FAU? 

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et 

arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell 

medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal 

representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. 

FAU er hjemlet i Opplæringslovens § 11-4. 

Arbeidsområder for FAU 

• Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker 

• Samarbeide med Elevrådet, Samarbeidsutvalget,rektor og lærere 

• Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre 

• Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement 

• Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet 

Valgordninger 

På høstens foreldremøter blir foreldrene informert om hva det innebærer om å være tillitsvalgt.   

Det velges foreldrerepresentanter for alle trinn bortsett fra 1. trinn. 

Fau har årsmøte den 26. september. På årsmøtet velges leder, nestleder og sekretær i tråd med vedtektene.  

 

Foreldre må engasjere seg i barnas digitale liv. 

I høst inviterer FAU Barnevakten til Lutvann skole. Se egen invitasjon. 

10.09: 3 og 4 trinn fra kl. 1730-1930 – obligatorisk oppmøte 

12.09: 5 - 7 trinn fra kl 18-20 – obligatorisk oppmøte 

13.09: 1 og 2 trinn (kun foreldre) fra kl 1730-1930 

  

Barnevakten vil at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte. På temakveldene 

har de fokus på hvordan man som forelder/lærer kan engasjere seg i barn og unges mediehverdag på en 

god måte. 

Vennlig hilsen alle oss i FAU 

http://www.skoledata.net/Lover/Opplaring/opl11.htm
http://www.fug.no/maa-alle-skoler-ha-et-ordensreglementet.5838181-147682.html

