
 

Velkommen til deg som forelder/foresatt ved Grindbakken skole! 

 
Vi som er med i Grindbakken FAU ønsker med denne lille brosjyren å dele informasjon som vi 
tror kan være nyttig. For de neste syv årene blir spennende og som foreldre/foresatt vil du få 
mange nye utfordringer! Du må blant annet regne med å stille opp med godt humør i sol og regn, 
med eller uten kake, ved mange anledninger – klar til innsats! Men det kan være fint å vite at når 
du engasjerer deg og deltar blir det mest sannsynlig ganske hyggelig og at det ganske sikkert er 
til stor glede for barna. 

 

 

 

 
FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg, og alle foreldre som har barn på skolen er 
medlem av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og det fungerer som et 
styre for Foreldrerådet, og er hjemlet i Opplæringsloven § 11-4. 
 
I lovverket for skolen står det at FAU skal: 

• Fremme felles interessene til foreldrene 
• Medvirke til at foreldrene tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø 
• Bidra til et godt samarbeide mellom skole og hjem 
• Legge til rette for positiv utvikling hos elevene 
• Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet 

Aktuelle oppgaver for FAU: 

• FAU bør jobbe for et trygt og sikkert læringsmiljø. Trivsel er viktig i barns læring. 
• FAU kan involvere seg i vurdering i skolen 
• FAU kan involvere seg i organiseringen av undervisningen 
• FAU kan jobbe for et mobbefritt miljø 
• FAU kan jobbe med sosiale tiltak for elevene 
• FAU kan være en informasjonskanal ut til alle foresatt 

• FAU kan involvere seg i trafikkforholdene rundt skolen 
• FAU kan involvere seg i det fysiske skolemiljøet 

Alle klasser velger én FAU-representant og han/hun stiller på FAU-møter fem ganger i året.     
Der deltar de i debatter og diskusjoner - og blir valgt inn i en av komitéene som blant annet bidrar 
til gjennomføringen av ulike arrangementer til inntekt for skolens elever.    

Det kan være greit å merke seg at de som velges til FAU- representanter for klassen oppfordres 
til å ha vervet over to skoleår. Dette er for å få best mulig kontinuitet i arbeidet. 



  



FAU på Grindbakken skole                                                                     

består av et styre på fem medlemmer  

og disse komitéene:  

 

Trivsels-komitéen arbeider for å ivareta det psykososiale miljøet på skolen. 

 

Trafikk-komitéen arbeider for tryggere skoleveier for alle barna våre. 

   

   Aktivitets-komitéen sørger for et utvidet fritidstilbud. 

 

Jule-komitéen -  I begynnelsen av desember arrangerer FAU juleforestillinger i 
tett samarbeid med skolen. I år blir det kanskje også julegrantenning i 
skolegården. Fra september og frem til forestillingen arbeider komitéen med 
planlegging, audition og informasjonsarbeid mot barn og foreldre for å få barn fra 
alle trinn til å delta i forestillingen med selvvalgte innslag. I forbindelse med 
forestillingene bidrar foreldre fra alle trinn med bl.a. kioskvakter, kakebaking, opp- 
og nedrigg av scene og sal. 

 
 

17.-mai-komitéen – Nasjonaldagen begynner kl. 09:00 på Grindbakken skole. 
Tradisjonen tro arrangerer skolen en høytidelig flaggheising hvor både korps og 
skolekor er tilstede. På ettermiddagen, etter skole toget i byen, er det fest på 
skolen. Da er alle store og små hjertelig velkomne, og den festen er det FAU som 
står for. Da har foreldre på 2. Trinn ansvaret for kaker/mat, mens foreldrene i 4. og 
5. trinn har ansvar for leker i skolegården og kafé. Vaktene varer i ca. 1,5 time.  

 
 

 
Grindbakken skoles dag – er for elevene en obligatorisk sommeravslutningsdag! 
Første delen av dette arrangementet, som starter på ettermiddagen, arrangeres 
av skolens korps, skolekoret og FAU. Det selges det mat fra ulike boder i 
skolegården, det er stafett i skolegården med både foreldre, lærere og elever og 
det er finale i skolens fotballcup. Etter det felles arrangementet går elevene til 
hvert sitt klasserom for avslutning med kontaktlærer og foreldre/foresatte. 

 
 
 
 

 

 



Alle klasser velger også en klassekontakt (foreldrekontakt) blant foreldre og foresatte. Dette er 
også en viktig funksjon fordi denne personen er bindeleddet mellom foreldrene 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 å 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, som referater etc. De har 
også ansvar for at det blir laget en liste med telefonnummer og mailadresser til alle foreldrene. 
Alle klassekontakter inviteres til skoleårets første FAU-møte i september.              
Klassekontakten er vara for klassens FAU-representant.  

Skolen har også et eget Driftsstyret og et Skolemiljøutvalg (SMU) som trenger din innsats. Se 
mer informasjon om dette på skolens hjemmesider. https://grindbakken.osloskolen.no 

Om du ikke vil være klassekontakt eller FAU-representant for klassen, kan det hende du har 
barn som vil være med Grindbakken Skoles Musikkorps (https://gsmkorps.wordpress.com) 
eller har du en sangfugl som vil være med i skolekoret vårt, Måltrostene.  

Og så har vi jo også TRY – vårt eget idrettslag! http://www.il-try.no 

Alle baserer seg på frivillig innsats fra foreldre som ønsker å være med på å skape et godt miljø 
og bidra til et godt samarbeid mellom skole, barn og foreldre/foresatte. 

 

Som du skjønner har du mange muligheter til å engasjere ut over det som forventes av deg i 
løpet av de årene du har barn på skolen.  
 
Si i fra på foreldremøte om du vil bli med! På skolens hjemmeside finner du også mer 
informasjon om FAU: https://grindbakken.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/ 
 
Har du spørsmål – så send gjerne en e-post til oss i FAU: faustyretgrindbakken@gmail.com 

 
FAU har også en lukket gruppe på Facebook hvor vi deler informasjon.              
Gruppen er et supplement til skolens egne hjemmesider.                      
Klassekontaktene skal invitere alle foreldre til å delta i gruppen. 

 

Her er noen andre lenker til nettsteder hvor du kan få mer nyttig informasjon; 

Osloskolen: https://aktuelt.osloskolen.no 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen: http://www.fug.no 

Kommunale foreldreutvalg: http://oslokfu.no 

 

 

 

 

Husk å snakk 
pent om skolen og om hverandre! 
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