
Årshjul for foreldredeltagelse og fastlagte arrangement 
2019-2020 
 
Viktige arrangementer og datoer for nasjonale prøver, heldagsprøver og eksamen blir lagt inn 

i skolens kalender på hjemmesiden.   

 

AUGUST 

- Informasjonsbrev ut til elever og foresatte  

- Oppstartssamtaler for 8.trinn Invitasjon sendes på e-post fra kontaktlærere 

- Oppstartsarrangement nye 8. trinnselever og deres foresatte i samarbeid med bydelen. 

 

SEPTEMBER 

- Foreldremøter for samtlige trinn, valg av FAU-representanter 

Invitasjon sendes på e-post fra ledelsen 

Skolen sender oppdaterte lister over FAU-representanter og klassekontakter til FAU-

leder 

Skolen sender lister med kontaktinfo for foresatte per klasse til FAU-leder som 

distribuerer til FAU-representanter på trinnene 

- Høstens første FAU tirsdag 3. september– både FAU-representant og klassekontakt 

møter 

Invitasjon sendes på e-post fra FAU-leder 

- Utsendelse av informasjon om natteravning til alle foresatte 

Skolen sender ut informasjon i samråd med FAU 

Klassekontakt sender ut egen info på e-post til sin egen klasse i god tid før klassen 

skal ravne 

- 10. klasse søker FAU om tilskudd til klassetur for høsten 

 

 

OKTOBER 

- Oppstart natteravning 

Klassekontakt/FAU-rep følger opp i den enkelte klasse 

- Oppstarte planlegging skoleball 10. trinn 

- Utviklingssamtaler 

Invitasjon sendes på SMS og e-post fra kontaktlærer 

Invitasjon sendes på e-post fra FAU 

- FN-dagen 24. oktober 

Varsling pr. sms 

 

 

NOVEMBER 

- Skolen sender FAU oppdaterte lister med kontaktinformasjon for foresatte 

- Felles arrangement på 8.trinn (for eksempel filmkveld/quiz-kveld/spillkveld) 

- Felles arrangement på 9. trinn (for eksempel filmkveld/quiz-kveld/spillkveld) 

Arrangeres av klassekontaktene på hvert trinn 

Klassekontakt tar kontakt med lærer i november for å avklare dato/tid/format på 

julefrokost 

  

  



DESEMBER 

- 10. trinn sender rapport til FAU om skoletur (for vidererapportering til bydelen) 

- Julefrokost 

Invitasjon sendes på SMS fra skolen (via kontaktlærere)og e-post fra 

 

 

JANUAR 

- Halvårsvurdering publiseres på It`s learning 

- Foreldremøter alle trinn, "kafeprinsipp", mulighet for samtale faglærere 

  Invitasjon sendes på SMS og e-post fra Kontaktlærer 

Skolen sender FAU oppdaterte lister med kontaktinformasjon for foresatte 

- På 9. trinn bør man ta opp klassetur på 10. trinn og starte planlegging 

- Skoleball 10. trinn 

Foresatte 9. trinn er vakter. Elever 9. trinn serverer. 

- FAU-leder sjekker søknadsfrist for frivillighetsmidler bydel Grünerløkka 

 

FEBRUAR/MARS 

- Utviklingssamtaler 

Invitasjon sendes på SMS og epost fra kontaktlærere 

- Klassekontakt avtaler med kontaktlærer om man skal ha påskefrokost og evt. 

tid/format 

 

 

APRIL 

- Felles arrangement på 9.trinn 

- Felles arrangement på 8. trinn 

Arrangeres av klassekontaktene på hver trinn 

Invitasjon sendes på e-post fra FAU og SMS fra skolen 

- Påskefrokost* (evt mars) 

Invitasjon sendes på SMS og epost fra kontaktlærer i samarbeid med klassekontakt 

 

MAI 

- FAU-rep 9. trinn søker rektor om klassetur høsten 10. trinn 

 

JUNI 

- Musikal 

Invitasjon sendes på SMS og epost fra ledelsen 

- Vitnemålsutdeling for 10.trinn 

Invitasjon sendes på SMS og epost fra ledelsen i samarbeid med kontaktlærere 

 

Foreldremøtene skal planlegges av lærer i samarbeid med FAU-representant og klassekontakt.  

 

FAU har månedlige møter – FAU-leder kaller inn, møtekalender legges i første møte FAU 

september  



Viktige rutinebeskrivelser, se hjemmesiden: 

 

Beskrivelse av rutine ved foreldrehenvendelse til skolen 

Regler for klassetur 

Søknad om klassetur  

Søknad til FAU om støtte til klassetur 

Rapporteringsskjema til FAU etter klassetur 

Erfaringer fra skoleball 2019 


