HÅNDBOK FOR KLASSEKONTAKTER OG FAUREPRESENTANTER VED MANGLERUD SKOLE
KLASSEKONTAKT
Det er normalt to klassekontakter pr klasse. De velges ofte for to år om gangen, gjerne med overlapp slik at
man får overføring av kunnskap.

Foreldremøter
Klassekontaktene kaller inn til foreldremøter i samarbeid med kontaktlærer. Det er vanlig å ha to møter pr år –
et om høsten og et om våren. Agenda for møtene avtales med kontaktlærer, typiske tema er:
Sosialt miljø utenom skoletid:
•
•
•

Bursdager: Hva er reglene for hvem som inviteres? Skal det være føringer på gaver? Kan de være lurt å
slå sammen flere barnebursdager?
Andre arrangementer: Ønsker man andre felles arrangementer enn jul/sommer avslutning?
Har vi konflikter som oppstår på fritiden mellom barna og tas med tilbake til skolen?

Sosialt miljø/Læringsmiljø i klassen:
•

Info fra lærer, eventuell diskusjon om tiltak foreldre eventuelt kan bidra med

Info fra FAU arbeidet, og info om arbeid på tvers av klasser der man kanskje må/kan/bør bidra (natteravn,
skolehage, SMU, etc)
Valg: klassekontakter og FAU

Juleavslutning/sommeravslutning
Klassekontaktene står for arrangementet i samarbeid med kontaktlærer. Normalt får kontaktlærer reservert
aulaen eller skolehagen og sørger for at barna lager eventuell underholdning. Klassekontakter sørger for
eventuell servering av mat og drikke, loddsalg og oppmerksomhet til lærer.

Sosiale tiltak i klassen
Klassekontaktene sørger for sosiale tiltak i klassen. Forslag kan være:
•
•
•
•
•

Vennegrupper: Kontaktlærer deler inn klassen i grupper som er på besøk hjemme hos hverandre etter
tur
Grilltreff i skogen
Samling i akebakken
Spillekveld med brettspill
Etc.

Vennegrupper er spesielt anbefalt de første årene slik at barna og foreldrene kan bli bedre kjent med
hverandre. Sett gjerne av siste halvtime av besøkstiden til foreldrekaffe. Foreldrefest, pappa- og mammatreff
er også gode tiltak for å få godt miljø i klassen.

Det er viktig at klassekontaktene ikke har ansvaret for dette alene. Det kan gjerne delegeres i form av
årstidsgrupper hvor man deler klassen i fire grupper og foreldrene i hver gruppe har ansvar for hvert sitt
arrangement gjennom året; høst, vinter, vår og sommer.

Facebook-gruppe
Å opprette en Facebook-gruppe kan være en fin måte å sikre god kommunikasjon i foreldregruppen. Den kan
brukes til å informere om felles arrangementer samt et sted å utveksle manglende lekseplaner, leseark etc.

"Klassekasse"
Klassekontaktene er ansvarlige for "klassekassen". Det er vanlig at man bruker en privat bankkonto til én av
klassekontaktene, men at begge klassekontaktene sammen fører regnskap. Inntektene er fast tilskudd fra FAU
ved oppstart, samt inntekter fra salg av lodd/kaffe/kaker på avslutninger. Pengene kan brukes til sosiale tiltak.
Det er vanlig at man dekker kostnaden for bussen til leirskolen i 7. klasse med penger fra klassekassen.
Kostnaden for denne er ca 12000 pr klasse.

Avslutningsfest i 7. klasse
Det har vært vanlig å arrangere et avslutningsfest/nyttårsfest i 7. klasse – felles for alle paralleller.
Klassekontaktene sørger for å organisere dette. Aulaen på skolen har blitt brukt som lokale. Mat og drikke
besørges av foreldre – penger fra klassekassene blir brukt til dekorasjoner/tallerkener/bestikk etc.

17. mai
Det er foreldrene i 4. klasse sammen med FAU som er ansvarlige for 17.mai-arrangementet på skolen. FAU har
et fast opplegg som følges, men klassekontaktene har ansvar for at oppgavene blir fordelt i foreldregruppen.
Dette er typisk ansvar for baking, kaffekoking og å stå vakt i salgsboder og på lek-/oppgaveposter.

UNGDOMSTRINNET
Skoletur til Berlin med Aktive Fredsreiser (eller tilsvarende)
De første kullene på ungdomsskolen har valgt å satse på en skoletur til Berlin med Aktive Fredsreiser. Gjennom
dialog mellom skole, foreldre og elver elever, håper man å legge grunnlaget for en mulig tradisjon på skolen. De
første reisene vil i så fall finne sted høsten 2018 (for 2003-kullet) og høsten 2019 (for 2004-kullet). Nye
foreldregrupper må vurdere om det er ønskelig å også gjennomføre en tilsvarende skoletur for nye elevkull. I så
fall kan man innhente god informasjon om fremgangsmåte og organisering av skoleturen fra tidligere kull, for
eksempel ved å invitere til et kort innlegg på foreldremøtet i 8. klasse.
På det første foreldremøtet på høsten i 8. klasse anbefales det også å velge representanter til en reisegruppe
for skoletur i 10. klasse. Denne reisegruppen bør bestå av 2-3 foreldre fra alle klasser på trinnet, da skoleturen
arrangeres som en felles tur på tvers av parallellene. Det kan være hensiktsmessig at klassekontaktene også
sitter i reisegruppen, da de fleste arrangementer i løpet av 8. og 9. knyttes til aktiviteter som gir inntekter til
skoleturen. Det anbefales at det utnevnes en felles kasserer og opprettes en konto for felles sparing. Skoleturer
i skolens regi må finansieres av en sum som fellesskapet sparer opp, det kan ikke være individuell betaling pr.
elev. Det innebærer villighet til god dugnadsinnsats og en felles forståelse av at alle kan være med uansett.
Det er gode erfaringer med at også to elever fra hver klasse inviteres til å delta i reisegruppen, og at det legges
til rette for dugnadsoppgaver som gir elevene mulighet til å føle seg delaktig i sparingen (f.eks. elevbedrift).

Trinnfester og arrangementer
Det er hyggelig for elevene på ungdomsskolen å ha felles fester/arrangementer for hele trinnet. Det anbefales
at enten klassekontakter og/eller reisegruppa for skoletur arrangerer slike sammenkomster for elevene, i hvert
fall en gang pr. skoleår, gjerne flere.

Avslutningsfest/skoleball i 10. klasse
Det har vært vanlig på andre ungdomsskoler og arrangere en avslutningsfest/skoleball i 10. klasse – felles for
alle paralleller. Klassekontaktene sørger for å organisere dette, gjerne ved hjelp av en egen arrangementskomité. Aulaen på skolen kan brukes som lokale, husk å booke dato tidlig. Forslag: Mat og drikke besørges av
foreldre – penger fra klassekassene (eventuelt overskudd fra skoletur?) blir brukt til dekorasjoner/tallerkener/
bestikk etc.

Tilskudd til klassekasse fra FAU
Ved oppstart i 8. klasse får hver klasse et nytt tilskudd fra FAU.

FAU REPRESENTANT
Alle foreldre som har barn i 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 og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved
skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.
Hver klasse velger én FAU-representant, samt en vara-representant. FAU-representantene pleier å velges for to
år om gangen.

FAU-møter
FAU-representanten skal stille på FAU-møter som avholdes kl 18.00 den første mandagen i hver måned.
Representanten er ansvarlig for å formidle innspill fra klassen inn i FAU samt å formidle informasjon fra FAU
tilbake til klassen.
Representanten skal delta aktivt i FAU sitt arbeid.
Følgende saker er eksempler på hva FAU jobber med:
•
•
•
•
•
•
•

Skolemiljø og Pedagogikk
AKS
Hva skal FAU bruke pengene til?
Natteravn – organisering og samarbeid med Høyenhall
Sosiale og faglige aktiviteter for foreldre
Lage "håndbok" for klassekontakter og FAU-representanter
17. mai-arrangement

