
Hva er FAU?   

FAU står for Foreldrerådets arbeidsutvalg 

FAU skal bidra til at foreldre har en reell medvirkning i skolens 

virksomhet og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og 

godt. For at FAU skal få dette til på en tilfredsstillende måte er det 

viktig at foreldre som har noe på hjertet tar kontakt med oss i FAU og 

gir innspill på saker som ønkes tatt opp. Videre er det viktig at FAU og 

skole tar ansvar for å få til et godt samarbeide til beste for elevenes 

miljø. 

Hva gjør FAU? 

FAU samarbeider med elevråd, skolens ledelse og ansatte, foreldre 

ved skolen og foreldrekontaktene. FAU tar på eget initiativ og etter 

inspill fra elever og foreldre opp saker med skolen hvor vi mener at det 

bør en endring eller forbedringer til.  

FAU er pådriver for aktiviteter og arrangementer på Årnes skole som 

er fordelt og utføres av foreldre på de ulike trinnene. Overskudd fra 

disse arrangementene benyttes til å støtte leirskole og andre 

aktiviteter som kommer elevene til gode. 

FAU arrangerer to foreldremøter i året og det kan også være aktuellt å 

arrangere temakvelder for foreldre om dette er ønskelig. 

FAU har månedlige møter gjennom skoleåret. Referater fra møtene 

legger vi ut på skolens nettside under Årnes skole.  Referatene 

distribueres i tillegg til klassekontaktene på trinnene for 

videreformidling til alle foreldre. 

Andre Råd og utvalg som FAU representerer; 

 SU (Samarbeidsutvalget) Leder og sekretær 

 KFU (Kommunalt Foreldreutvalg) Knut Dahl 

 SMU (Samarbeids Miljøutvalg) Leder og sekretær 

Hvilke mål har FAU for skoleåret 2015/2016? 

I det inneværende året vil FAU jobbe med forskjellige sider av vår 

digitale hverdag.  

 Vi ønsker et elektronisk løft for Årnes skole i prosesser 

rundt kommunikasjon med foreldre og elever.  

 Vi ser behov for opplæring for å forbedre bruk av Its 

Learning og  

 vi  ønsker å bidra til at elever og foreldre får opplæring og 

står bedre rustet til å møte de utfordringer vår digitale 

hverdag medfører.  

Vi vil fortsette og følge opp arbeidet med en trygg skolevei og se 

på muligheter for hvordan vi kan skape en bedre og mer fleksibel 

hverdag for barn og voksne ved å finne bedre løsninger for lekser, 

leksehjelp og skoledag.  

 

Hvordan vil vi best nå våre mål? 

Vårt mål er å trygge elevenes læring, utvikling og trivsel i 

samarbeide med foreldre og skole. 

Alle foreldre kan bidra til at vi når våre mål gjennom aktive innspill 

og deltagelse.  

Vi oppfordrer til kontakt med oss slik at vi i fellesskap kan trygge 

elevenes miljø! 

 

I tillegg har  vi har en Facebook side FAU Årnes Skole som vi 

oppfordrer foreldre til å  «like». 

https://www.facebook.com/groups/fau.aarnes.skole/?fref=ts

