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Alle foreldre/foresatte som har barn på 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/foresatte og ha medansvar for at
elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
På Bryn skole består FAU av alle foreldre/foresatt kontaktene. Styret velges blant
foreldre/foresatt kontaktene. I tillegg opprettes arbeidsgrupper/fokusgrupper.

Valg
Ø Hvert år velges det en foreldre/foresatt kontakt og en vara fra hver klasse/trinn.
Ø På første trinn velges to representanter (og to vara) hvorav den ene kun velges for 1
år.
Ø På andre trinn, og for alle videre trinn, velges en representant (og en vara) for en
periode av 2 år.
Ø På 7 trinn velges en representant (og en vare) for 1 år.
Ø Foreldre/foresatt kontaktene velges hver vår på foreldremøtet, slik at FAU arbeidet
kan starte opp straks skoleåret begynner.
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FAU skal jobbe for et positivt læringsmiljø.
FAU skal fremme fellesinteresser til foresatte.
FAU er foreldrenes/foresattes talerør overfor skolen.
FAU skal bidra til godt samarbeid mellom hjem og skole, og sikre reell medvirkning
fra foreldre/forsatte.
FAU skal medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i å skape et godt lærings- og
skolemiljø ved Bryn skole.
FAU bidrar økonomisk til vedtatte påskjønnelser som gagner elevene.
o Skolepatruljen
o Premiering for kampanjevinnere (kom presis)
o Supplering av innhold i elevenes leke kasse.
FAU har laget en årskalender, hvor årlige hendelser er merket inn.
o Arrangere ”Karneval” i 3.semester.
o Foreldremøter, planlegge/arrangere, 1 hvert kvartal.
o FAU møter, første onsdag i hver måned.
FAU representanter deltar i Driftsstyret og Skolemiljøutvalget.
Agenda og referat fra FAU møtene legges ut på Fronter.
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FAU skal jobbe for at det ved Bryn skole, skal være et trygt og inkluderende læringsmiljø.
Ø Kommunikasjon Skole-hjem, samarbeid (jobbes med i fag gruppen Positivt skole
miljø)
Ø Økt foreldredeltagelse.
Ø Trygg skoledag og trygg skolevei (samarbeider med Dagravnene).
Ø Bidrag til praktisk tilrettelegging – ved arrangementer, turer og andre aktiviteter.

ABC for foreldre/foresatt kontakter
Å være foreldre/foresatt kontakt gir deg et unikt nettverk blant andre engasjerte og
hyggelige foreldre/foresatte, ikke bare på ditt eget trinn, men fra hele Bryn skole.
Å være med i FAU gir deg oversikt over det som skjer på Bryn skole, samt gi deg mulighet
til å påvirke ditt og andre barns hverdag på skolen.

Som foreldre/foresatt kontakt på Bryn skole er du med å påvirker ved å:
Ø Bidra aktivt til god dialog og godt samarbeid mellom skoleledelsen og
foreldrene/foresatte på skolen.
Ø Delta på FAU-møte ca hver 4 uke. Som FAU-representant kan du også engasjere deg
i særskilte temaer ved å bli med i en av faggruppene.
Ø Samarbeide med lærerne og ev. lage planer for skole-hjem samarbeid.
Ø Planlegge og organisere foreldremøter med kontaktlærerne, og sammen med disse
sørge for ansvaret for ulike sosiale arrangementer og aktiviteter fordeles blant
foreldrene/foresatte. (juleavslutning, klassefest, klasseturer m.v.)
Ø Sørge for at det velges foreldre/foresatt kontakt og vara for neste skoleår før
sommerferien, for eksempel på siste foreldremøte (ev gjenvalg).
Ø Sørge for god informasjonsflyt mellom FAU og foreldre/foresatte.
Ø Ta initiativ, vise engasjement og være en lojal støttespiller.
Ø Påta deg verv som foreldrenes/foresattes representant i skolens Driftsstyre.

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har mange kurs og seminarer som du kan delta
på: www.fug.no

