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 HOVEDPUNKTER PÅ FAU-MØTER Aktiviteter 

September    
 •  Konstituering av nytt FAU, jf. Vurdere kommende aktiviteter: 
 vedtektene som er sendt ut på •  Grunnkurs i FAU-arbeid Oslo KFU 

 forhånd. •  Utlevere oppdatert liste over FAU- 
 •  Oppfølgingssaker fra forrige FAU – representanter og 

 
opprettelse av 
grupper/adhocgrupper foreldrekontakter 

 . Besøk fra forebyggende •  Oslo KFU skolegruppemøte EF 
 enhet i bydelen og Salto-  
 koordinator   

 •  Avsluttes med treff på Union  
    

Oktober • Siste nytt og hva som opptar  
med rektor  skolen ved rektor  

 • Evaluere 10. klasseturen Vurdere kommende aktiviteter: 
  (Rjukan)  

 • 
Elevrådet deltar og forteller 
om eget arbeid  

 • Orienteringer – aktiviteter  

  FAU (SMU, driftsstyre, 
Fastsette dato for FAUs årlige julesang på 
skolen.  

  skolegruppe EF, SUSNA)  
 • Siste nytt fra  
  Gruppeansvarlige  

 •  Avsluttes med treff på Union  
November • Siste nytt og hva som opptar  
med rektor  skolen ved rektor Vurdere kommende aktiviteter: 

 •  Rektor informerer; strategisk  
  plan, nasjonale prøver  
 • Orienteringer – aktiviteter  
  FAU (SMU, driftsstyre,  
  skolegruppe EF, SUSNA)  
 • Siste nytt fra  
  gruppeansvarlige  

 • Avsluttes med treff på Union  
Desember Avholdes ved ekstraordinære  

 saker/behov  
    

Januar med • Siste nytt og hva som opptar Vurdere kommende aktiviteter: 
rektor  skolen ved rektor  

 • Rektor informerer; budsjett,  
  strategisk plan, vinterball  
 • Status skolegrense  
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 • Orienteringer – aktiviteter  
  FAU (SMU, driftsstyre,  
  skolegruppe EF, SUSNA)  
 • Siste nytt fra  
  gruppeansvarlige  

 • Avsluttes med treff på Union  
Februar • Siste nytt og hva som opptar Vurdere kommende aktiviteter: 
med rektor  skolen ved rektor  

 • Rektor informerer;  
  elevundersøkelsen  
 • Planlegge vårens  
  foreldremøte  
 • Orienteringer – aktiviteter  
  FAU (SMU, driftsstyre,  
  skolegruppe EF, SUSNA)  
 • Siste nytt fra  
  gruppeansvarlige  

 • Avsluttes med treff på Union  
Mars med • Siste nytt og hva som opptar Vurdere kommende aktiviteter: 
rektor  skolen ved rektor  

 • Rektor informerer; aktiviteter  
  på de ulike trinn, læringsmiljø  
 • Evaluere vinterballet  
 • Orienteringer – aktiviteter  
  FAU (SMU, driftsstyre,  
  skolegruppe EF, SUSNA)  
 • Siste nytt fra  
  gruppeansvarlige  

 • Avsluttes med treff på Union  
April med • Siste nytt og hva som opptar Vurdere kommende aktiviteter: 
rektor  skolen ved rektor  

 • Rektor informerer;  
  status skolens  
  utviklingsarbeid/strategisk  
  plan  
 • Orienteringer – aktiviteter  
  FAU (SMU, driftsstyre,  
  skolegruppe EF, SUSNA)  
 • Siste nytt fra  
  gruppeansvarlige  

 • Avsluttes med treff på Union  
Mai med • Siste nytt og hva som opptar Vurdere kommende aktiviteter: 
rektor  skolen ved rektor  

 • Rektor informerer;  
  foreldreundersøkelsen,  
  avslutning av året  
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  • Orienteringer – aktiviteter  
   FAU (SMU, driftsstyre,  
   skolegruppe EF, SUSNA)  
  • Siste nytt fra  
   gruppeansvarlige  

  • Avsluttes med treff på Union  
     
 Juni • Årsmøte i FAU  
  • Evaluering av skoleåret  
  • Evt. endre vedtekter  
  •  Evt. endre på årshjulet  
  •  Saker som FAU bør jobbe  
   med til høsten  

  • Avsluttes med treff på Union  
    
  Rutiner for driftsstyre/SMU/: Saker  
  tas opp av leder/nestleder i FAU-  
  møtene før møtene i SMU/driftsstyre,  
  og rapporteres ved leder/nestleder i  
  neste FAU-møte.  
    
 


