
 
 
 
Info fra FAU til foreldre/foresatte av elever på 7.trinn: 

Skoleavslutning – markering av slutten på barneskolen 

For elevene på 7. trinn er det tradisjon på Grindbakken at når sommeren nærmer seg har 

alle klassene en egen markering for at de har fullført barneskolen – en Skoleavslutning. 

Tradisjonelt samler de enkelte klassene seg enkeltvis, på kveldstid, med sine foreldre/foresatte og sin(e) 
kontaktlærer(e) rundt god mat og drikke. Dette er en anledning til å takke den som takkes bør og flere deler gjerne 
noen hyggelige ord – og kanskje også toner - med alle som er tilstede.  
 
Erfaringen er at mange setter pris på en felles markering av det som er en stor milepæl for barna. En slik kveld 
oppleves både som spennende, fin, morsom og også viktig både for barn og voksne.  
 
Hvilken ramme en har valgt for dette arrangement har vært forskjellig gjennom årene, men det er foreldre/foresatte 
som har ansvaret for å bli enige om hva og hvordan en vil gjennomføre en slik markering.  
Vi i FAU ønsker å oppfordre til at det velges løsninger som gjør at alle føler de kan være med – og at ikke noen må 
avstå fra å delta fordi det blir for dyrt.  
 
For det kan bli dyrt å velge å spise på en fin restaurant. Og det finnes rimeligere, og kanskje vel så gode, 
alternativer til dette. Et rimeligere alternativ kan være å leie, eller låne, et lokale og ta med mat selv. Prisene vil 
selvsagt variere noe her også, og noen løsninger krever en litt større innsats fra foreldrene enn andre.  
Det viktigste er at man velger et alternativ som alle kan være med på!  
  
Det er for eksempel mulig å låne rom på skolen. Skolens musikkrom kan brukes, og det går også an å åpne opp 
mellom to klasserom og dekke langbord.  Lokalet under Holmenkollen kapell er også mulig å leie til en relativt 
rimelig sum og det finnes også andre rimelige alternativer til lokaler i vårt område. Blir det spleiselag og buffet blir 
det også rimeligere. (Husk at hvis arrangement legges til skolen, må det avtales vask med vaskebyrået i de 
benyttete rom etterpå.) 
 
Det finnes mange muligheter og det er helt opp til foreldre/foresatte i den enkelte klasse å bestemme 
hvilken løsning de samlet sett mener er best for dem.  
 
Det er klassekontaktenes oppgave å koordinere og administrere denne oppgaven på vegne av foreldre/foresatte i 
klassene. Klassekontakten kan selvsagt også delegere ansvaret videre dersom det er andre foreldre/foresatte som 
ønsker å ta det. Klassen kan også ha en komité som koordinerer hva de forskjellige skal gjøre – og bidra med.   
Det er klassekontakten som på vegne av klassen inviterer kontaktlærer(e) til selve markeringen.  
Her er også noen flere tips for et vellykket arrangement: 
 

• Begynn allerede tidlig på skoleåret å snakke sammen om forslag til hvordan og når deres klasse ønsker å 
gjennomføre avslutningen.  

• Ta kontakt med klassekontakten for ditt barns klasse og bidra med dine innspill og forslag til hvordan du 
mener en slik avslutning kan bli den beste for alle. 

• Vår erfaring i FAU er at jo bedre dialog mellom oss foreldre/foresatte er, og jo bedre kommunikasjon vi har 
med skolen, jo mer vellykket blir det vi bidrar med. 

• Sett av dato og fordel oppgaver tidlig! 

• Regn med at også du, ja du, må stille opp (for ditt barn) når klassekontakten fordeler oppgaver.  
 
Skoleavslutningen er barnas ”siste kveld med gjengen”! - og når alle gjør litt er det utrolig hva vi får til.  
 
 
Hilsen FAU Grindbakken skole 


