
 

Til klassekontakter ved Grindbakken skole 

 

• Alle klasser velger en klassekontakt blant foreldre og foresatte. Dette er en viktig funksjon 
fordi denne personen er bindeleddet mellom klassens foreldre og læreren. 
Klassekontakten har en spesiell rolle i forhold til å skape gode og meningsfylte 
foreldremøter, til å få satt i gang ulike sosiale aktiviteter for at barn og foreldre skal bli 
bedre kjent og også til å bidra/megle hvis ubehagelige situasjoner oppstår i klassemiljøet. 
 

• En av klassekontaktens viktige oppgaver er også å sørge for å dele informasjon med alle 
foresatte og foreldre i klassen. Klassekontakten skriver for eksempel referat fra 
foreldremøtene og deler med alle, slik at de som ikke har anledning til å være til stede 
også får nødvendig informasjon om sosiale tiltak etc. Klassekontaktene har også ansvar 
for at det blir laget en liste med telefonnummer og mailadresser til alle foreldrene, som 
sendes ut til hele klassen. 
 

• Det er viktig at læreren og klassekontakten samarbeider godt om foreldremøtene. Det er 
viktig at foreldrene gjør en innsats for å bli kjent med hverandre og stiller opp på tiltak som 
er hyggelig både for store og små. Dette er med på å gjøre barna trygge og glade, også 
utenfor klassemiljøet. Klassekontaktene på 1. til 4. trinn kan også hjelpe kontaktlærer med 
å sette sammen vennegrupper. 
 

• Klassekontakten er også vara for klassens FAU-representant, som igjen har ansvaret for 
å rapportere tilbake til foreldrene i klassen om hva som vedtas på FAU-møtene 
(videresende referater fra FAU-møter). 

 
• Tips til klassekontaktene:  

 
o Det kan være en god idé å ha ”Årsgrupper” – f.eks. høst/jul/vinter/sommer i 

klassen (på 1.-4. trinn kan dette gjerne ha utspring i vennegruppene). De ulike 
foreldregruppene kan ha ansvaret for f.eks. spill-kveld, julefrokost, klassefest, 
vintersamling, etc. 

o Spør gjerne foreldre ved skolestart på høsten om det er stemning for å ha ett 
foreldretreff (eller mamma -/ pappa- treff) i løpet av året. 

o Når du som klassekontakt skal fordele ansvar og oppgaver gjennom året, så 
bruk gjerne klasselisten og begynn på toppen av klasselisten (alfabetisk). Eks: 
17 mai vakt, kakebaking til juleforestillingen, kaffe eller referat på foreldremøte 
osv. Da slipper man å mase, og foreldre kan bytte innbyrdes. 

o Som klassekontakt sørger du for (selv eller delegerer) eventuelle gaver til 
kontaktlærer (jul/sommer). FAU anbefaler at gaver har en verdi på maks rundt 
500 kroner. 

 

 

Hilsen FAU 

PS: For mer informasjon om klassekontaktens rolle – se FUGs hjemmesider: www.fug.no 


