Årshjul

Foreldre Arbeids Utvalg (FAU)

Driftsstyret
(budsjett)
Driftsstyret

FAU - 2. møte
1.Skolemiljøutvalget
Nasjonal
elevundersøkelse
Skolemiljøutvalg
Driftsstyre
Lokal elevundersøkelse
Foreldremøte
FAU - 1. møte

FAU møte - 3. møte
Foreldremøte

Dec

Jan

2. Skolemiljøutvalg
Lokal elevundersøkelse
Driftsstyre

Feb

Nov

Mar

Oct

Apr

Sep

FAU - 4. møte
3. Skolemiljøutvalget møte

May
Aug

Jul

Jun
Driftsstyret

FAU - 5. møte

Årshjul : Hva gjør FAU?
September:
Foreldremøte
• Foreldrekontakt (fra året før) deltar i forberedelse av foreldremøtet. Hensikten er å øke foreldreinnvirkning og også ta opp saker som foreldrene tenker er
relevante.
1. FAU møtet:
• FAU bestemmer hvilke saker/temaer som de skal jobbe med innenfor IKT/informasjon, læringsmiljø/sosialt miljø. Sakene fra foreldremøtet inkluderes i dette
arbeidet.
• Valg av styremedlem og et representant til skolemiljøutvalget.
Oktober
Lokal elevundersøkelse
Skolemiljøutvalg møte
• FAU-representant deltar i 1. skolemiljøutvalgsmøtet og informerer utvalget hva FAU jobber med. Avtales hvordan FAU kan bidra til Skolemiljøutvalgets arbeid.
Driftsstyret møte
• Evaluering av strategiskplan (skolens satsningsområder).
November
Nasjonal elevundesøkelse
2. FAU møte:
• FAU informeres om skolemiljøutvalgets arbeid og driftsstyrets møte
• FAU gir innspill til budsjettet. Disse kan være læremidler, Hvite busser, IKT eller lignende. Skolen har de siste årene hatt en god økonomi men om det ikke skulle gå
så greit så kan det bli store spørsmål som f.eks. å slå sammen klasser eller lignende.
• Status temaarbeid, drøftes hvordan SMUs arbeid kan støttes
Desember
Driftsstyret møte
• FAU gir innspill til budsjettet

Årshjul : Hva gjør FAU?
Januar:
Driftsstyret møte
• Budsjett
Februar
Foreldremøte
• Foreldrekontakt deltar i forberedelse av foreldremøtet. Hensikten er å øke foreldreinnvirkning og også ta opp saker som foreldrene tenker er relevante.
3. FAU-møtet:
• Presenteres endelig budsjettet, status for personalsituasjon
• Status temaarbeid og samarbeid med SMU
• Drøftes saker fra foreldremøtet, inkluderes i FAUs arbeid
Mars:
Lokal elevundersøkelse
Skolemiljøutvalg møte
• FAU-representant deltar i 2. skolemiljøutvalgsmøtet og informerer utvalget hva FAU jobber med, og hvordan FAU har bidratt til Skolemiljøutvalgets arbeid.
Driftsstyret møte
• Temaer som kan tas opp her er undervisningstimer og bruk av vikartimer
April:
4. FAU-møtet
• FAU informeres om skolemiljøutvalgets arbeid og driftsstyrets møte
• Innspill til neste driftsstyremøte: Peter: hvordan kan dette gjøres, har driftsstyret et årshjul/agenda?
• Status temaarbeid, drøftes hvordan SMUs arbeid kan støttes
Mai
Driftsstyret møte
• Saker som behandles er økonomisk rapport, elevtall til høsten og eventuelle forendringer til høst (personal, organisering)
Juni:
5. FAU-møtet
•

Info om driftsstyremøte og

• Evaluering av FAUs arbeid og valg av nye medlemmer
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Avslutningsseremoni

Årshjul : Hva gjør FAU?
8. Trinns
Ball:
• Foreldrekontakt sender ut invitasjon til andre foreldre i klassen. Foreldrene deltar som vakter. Trenger ca 14-15personer.
Hvite Busser:
• Foreldrekontakter sender ut invitasjon til å delta i komiteer til Hvite Busser
9. Trinn
Hvite Busser
• FAU bistår Hvite Busser komiteen med info om turen
• Diverse dugnader (kakelotteri, dopapir/kjøkkenpapir salg og annet)
Avslutningsseremoni
• Foreldrekontaktene sender invitasjon til foreldrene i trinnet.
• 10 personer stiller opp som servitører i avslutningsseremonien til 10.klasse.
10. Trinn
Hvite Busser
• Eleven reiser med Hvite Busser i september
Avslutningsseremoni
• FAU bistår med å sikre avslutningsarrangement (kaker, kaffe, blomster og evt taler)
Alle trinn - Natteravn
• Natteravnansvarlig setter opp lister for natteravnsvakter
• Foreldrerepresentanter i alle trinnene verver foreldrene til natteravn
• FAU oversender bekreftelse om antall deltagere til Nattravn ansvarlig i god tid før nattravn vakt

