
Meld deg inn i Foreldrebanken!  
 

Hva er Foreldrebanken? 

Foreldrebanken er en oversikt over foreldre/nær familie til barn 

ved skolen, som har kompetanse innen et eller annet fagfelt 

som skolen kan dra nytte av i sin undervisning.  

 

Når all kunnskap og kompetanse er samlet i «banken», kan lærerne bruke oversikten til å komme 

med forespørsler til de som har meldt seg, om de kan tenke seg å stille opp med sin kunnskap og 

kompetanse til fordel for barna.  

Det kan f. eks være å snakke med barna i løpet av en skoletime, holde et foredrag, være med på en 

ekskursjon, eller bare komme innom for å vise/fortelle om en gjenstand/opplevelse etc.  

 

Det er ikke nødvendig at kunnskapen man kunne tenke seg å formidle er yrkesrelatert, den kan like 

gjerne være en hobby eller interesse, som man har spesialisert seg på.  Det er helt frivillig å bli 

oppført i foreldrebanken, og det er på ingen måte forpliktende. 

 

Hvorfor Foreldrebanken? 

Foreldrebanken ved Grindbakken ble opprettet i 2016 etter at Svendstuen skole har hatt stor suksess 

med prosjektet.  Grindbakken skole har også tidligere brukt foreldre i undervisningen, så dette er 

ikke noe nytt, men informasjon om de eksterne lærerkreftene har imidlertid aldri vært samlet inn og 

systematisert i en "foreldrebank", og dette ønsker vi nå å sette ytterligere fokus på. 

Det har vært god interesse blant foreldrene som har meldte seg, men vi ser behovet for å ytterligere 

«booste» prosjektet gjennom skoleåret 2017/18, for å få flere foreldre/foresatt til å melde seg. 

 

Hvordan bli med i Foreldrebanken? 

Vil du være med i Foreldrebanken trenger vi informasjon om hvem du er, hva du kan bidra med og 

hvordan du kan nås. Vi har derfor utformet et registreringsskjema via link på FAU sin hjemmeside 

(se nedenfor). Dette er et såkalt ´levende´ dokument som kontinuerlig er i endring iht nye 

årskull/nye foreldre/endring i jobb etc. Lærerne og skolens ansatte benytter samme portal for å se på 

alle potensielle samarbeidspartene/bidragsytere som finnes blant foreldre/familie. 

 

Vi håper å høre fra deg! 

Vi håper mange melder seg. Vi forstår det kan være en utfordring for mange å stille opp på skolen 

på dagtid, men om en klarer å finne fleksible løsninger er det selvsagt en fordel for alle. Noen 

jobber kanskje skift og har noe fri på dagtid. Andre foreldre er kanskje hjemme i omsorgspermisjon 

kan kanskje delta på arrangementer - eller som ekstra voksne i andre sammenhenger der det er 

behov.  All deltagelse blir satt stor pris på av både barn og ansatte på skolen. 

 

Vi tror at de som melder seg vil oppleve at det er både hyggelig og meningsfylt å stille opp for 

barna på denne måten. For noen foreldre oppleves det kanskje ikke naturlig å ta kontakt med skolen 

når de ikke har et «ærend». På denne måten kan de være en del av barnas hverdag på en naturlig 

måte. Vi understreker at foreldrene ikke er nødt til å gå aktivt inn i undervisningen, men kan være 

en del av den. 

 

Med hilsen 

Monica Nordløkken, FAU Grindbakken skole 

Ansvarlig for Foreldrebanken  


