
 
TIL FORESATTE I 8. KLASSE- FRA RIS FAU 

 
Velkommen som foresatte ved Ris skole! 
 
Et godt klassemiljø er viktig for elevenes læring og trivsel. Dette informasjonsskrivet er utarbeidet 
av Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved Ris skole og inneholder informasjon om forventninger til 
foreldre og foresatte, klassekontakter og FAU-representanter. 
 
Foresatte i hver klasse velger på høstens første foreldremøte ett medlem og ett varamedlem til FAU, en 
klassekontakt samt en medhjelper til klassens sosiale aktiviteter og en natteravnkoordinator. Alle velges 
for ett år. Når det gjelder representantene til FAU oppfordres det til å delta mer enn ett år. 
 
FAU-representantene inngår i Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU). FAU-representanten fungerer som 
bindeledd mellom foresatte og skolen. FAU skal medvirke til at foresatte tar aktivt del i arbeidet med å 
skape et godt skolemiljø, og legge til rette for positiv utvikling hos elevene. FAU skal også bidra til et godt 
samarbeid mellom hjem og skole og skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet. Mer informasjon om 
FAU er inntatt i Vedtekter for FAU https://ris.osloskolen.no/siteassets/driftsstyre-og-fau/fau-vedtekter-
ris-skole.pdf. Alle foresatte kan ta kontakt med FAU, og kan også forslå saker som bør tas opp.  
 
Klassekontakten skal ta initiativ til sosiale arrangementer (se nærmere om dette nedenfor), samt 
lage klasselister med kontaktinformasjon om foresatte og elever og være vararepresentant for FAU-
representanten. Klassekontakten skal ivareta elevers og foresattes interesser når det oppstår saker som 
gjelder klassen som gruppe. 
 
Natteravnkoordinatoren skal fordele tildelte natteravnvakter på klassens foresatte. For nærmere 
informasjon se (Natteravn_koordinator informasjon).  
 
Sosiale aktiviteter er svært positivt for klassemiljøet og det viser seg at det også er noe elevene gjerne 
ønsker, særlig i begynnelsen av 8. trinn. FAU oppfordrer derfor til at det i hver klasse tas initiativ 

til slike aktiviteter. Det er en god idé å diskutere dette allerede på første foreldremøte i 8. 
klasse, og at det derfor også utpekes en medhjelper til klassekontakten. 
 
Omfang og hyppighet av sosiale aktiviteter varierer erfaringsmessig mye fra klasse til klasse. For at 
forskjellen mellom klassene ikke blir for stor, vil FAU anbefale visse aktiviteter.  
 
Det er ikke er meningen at klassekontakten skal arrangere disse aktivitetene. Alle foresatte bør bidra slik 
at oppgavene blir fordelt på hele foreldregruppen. Arrangementene kan gjøres enkelt og med lite 
forberedelser, skolens kantine kan lånes. Det er hyggelig å invitere klassekontakt og faglærer, selv om det 
ikke kan forventes at de kan delta.  
 
FAU anbefaler at følgende aktiviteter gjennomføres i løpet av skoleåret: 

Ett klassetreff og /eller klassetur 

Jul- (frokost) og sommeravslutning 

Ett bare foresatte-/mamma-/pappa-treff 
 
En felles klassetur (dags- eller overnattingstur) i løpet av skoleåret er en god idé. Det finnes flere aktuelle 
hytter i nærheten som kan leies, Lynhytta, KSI-hytta ( https://osi.no/ksi-hytta). Andre ideer kan være 
picnic, fellestur fra Sognsvann til Ullevålseter (her serveres også middag). Turer gjennomføres utenom 
skoletid. Andre aktiviteter kan være bowling, aketur i korketrekkeren, pizza, kino, teater, mv. Dette kan 
enten gjøres som felles aktiviteter for elever og foreldre, eller bare for elevene. Ett bare-foresatte-
arrangement er positivt for å bli bedre kjent.  
 

https://ris.osloskolen.no/siteassets/driftsstyre-og-fau/fau-vedtekter-ris-skole.pdf
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Det er uansett viktig at alle arrangementer gjennomføres slik at de oppleves som inkluderende for 
samtlige elever i klassen, og at det legges opp til at klassen skal bli kjent på tvers av etablerte grupper. 
 
Klassetur 9. trinn. Mange klasser ønsker å gjennomføre en klassetur, som det av flere grunner 
anbefales at legges til 9. trinn. Det er laget et eget informasjonsskriv om slike turer (les mer om 

skoleturer her). Merk at dette er en tur det må søkes om fri for å avvikle, og som rektor kan avslå dersom 
kriteriene for å få fri ikke er oppfylt, og som det er de foresatte som har ansvaret for å organisere. Det kan 
være en god idé å snakke også om dette allerede på første foreldremøte i 8. klasse. Turene krever 
organisering og dugnadsinnsats. Det er lurt å komme i gang med dette så tidlig som mulig, ikke minst fordi 
dugnadsarbeidet i seg selv kan være miljøskapende. 
 
De sosiale aktivitetene kan romme en rekke tiltak og initiativ og dette er derfor ment som 
eksempler. Poenget er at klassen bør ha noen felles møteplasser utenom skolen i løpet av skoleåret. Har 
du ideer eller gode erfaringer med andre former for sosiale aktiviteter så del det gjerne med andre 
foresatte eller oss i FAU. 
 
Lykke til som foresatte, foreldre, klassekontakt og FAU- representant.  
Vi håper at dere alle kan være med å bidra til et godt klassemiljø til det beste for barna våre! 
 

Med vennlig hilsen 

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) Ris Skole 


