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September
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"Vi bryr oss" for 8. trinn
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FAU‐møte
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FAU‐møte
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Møte FAU og
klassekontakter

Vi bryr oss!






På 8. trinn har vi mange flotte ungdommer. Vi ønsker at alle skal få ei
fin ungdomstid, derfor må vi foreldre ta ansvar. Dersom vi foreldre
kommer over situasjoner der ungdommen for eksempel er beruset,
gjør hærverk, plager andre, etc. kan det være greit å få beskjed. I
den forbindelse lager vi en liste over foreldre som ønsker å bli
kontaktet av andre foreldre. Det er også flott med positive
tilbakemeldinger. Det handler om å bry seg, og at vi foreldre
begynner å snakke sammen!! 
□ Vi ønsker å bli kontaktet av andre foreldre.
Ungdommens navn:
Mors navn:
Mobilnr:
Mail:
Fars navn:
Mobilnr:
Mail:
□ Vi ønsker ikke å bli kontaktet av andre foreldre.
□ Vi/jeg ønsker å bli natteravn på Vikhammer!
Navn:___________________________

Svarfrist 1. november.
Dette arket leveres snarest til kontaktlærer.

TILBAKE
Forslag til prosess for å opprette "Vi bryr oss!" lister for klassen

1. Kontaktlærer distribuerer "Vi bryr oss" skjema til klassen (f.eks. som ranselpost).
2. Kontaktlærer samler inn utfylte skjema og sender til klassekontakt sammen med
klasseliste i Excel format.
3. Klassekontakt lager egen "Vi bryr oss!" liste ved å slette rader med familier som IKKE
deltar, og sitter igjen med en liste med navn og kontaktdata bare for familier som har
skrevet under på skjemaet.

Elevens navn

Elevens
mobilnr.

Foreldrenes navn

Tlf. privat

Tlf. mobil

Tlf. arbeid

e-post

Vi bryr
oss!
x

4. Klassekontakt distribuerer den nye lista til alle familiene som har skrevet under på "Vi
bryr oss!"

TILBAKE

VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE

Elever i 10. klasse
Foreldre/foresatte
Lærere

INVITASJON
AVSLUTNINGSFEST FOR ÅRETS 10.KLASSINGER
Vi har den glede å invitere elever i 10. klasse med foreldre/foresatte til tradisjonell
avslutning med utdeling av vitnemål:

TORSDAG 21. JUNI KL. 19.00
I
YTRE MALVIK SAMFUNNSHUS
På grunn av plassmangel må vi dessverre begrense invitasjonen til at hver elev kan ha
med seg 2 personer.

Hilsen
Foreldrerådet ved skolen

___________________________________________________________________________
Malvik kommune:
Postadresse:
7550 HOMMELVIK
Telefon: 73 97 20 00
Telefax: 73 97 14 60

Skolekontoret:
Postadresse:
7550 HOMMELVIK
Telefon: 73 97 21 60
Telefax: 73 97 16 48

Vikhammer U-skole:
Postadresse:
7560 VIKHAMAR
Telefon: 73 98 02 40
Telefax: 73 98 02 41

Vikhammer 26. mai 2010

Til alle klassekontaktene og vara for 8. og 9. klasse
Det nærmer seg avslutningsfest for 10. trinn ved Vikhammer ungdomsskole. Datoen for festen er
17. juni, kl. 19:00‐22:00 og holdes på Ytre Malvik Samfunnshus.
Som sedvanlig ber vi alle klassekontaktene, både faste og vara, om å stille opp som tilretteleggere
og servitører ved dette tradisjonsrike arrangementet.
FAU har ansvaret for praktisk gjennomføring og organisering av arrangementet, men vi klarer på
ingen måte å gjøre dette alene.
Vi ber om at klassekontakter og vara for 8. trinn møter kl. 17:00 og er til stede til kl. 20:30, og de i
9.trinn møter kl.19:30 og er til stede til ca kl.23:00.
Vi begynner kl.17:00 med å sette ut bord, stoler og servise på bordene. Når pådekkingen er
ferdig, vil det være en pause i våre oppgaver inntil kaffe og kake serveres kl.19:45. Vi skal servere
ved bordene og sørge for at alle får mat på en rask måte. Etter maten rydder vi inn bestikk og
servise, og får det vasket (steamer finnes). Etter festen skal lokalene ryddes, bord og stoler settes
vekk. Realistisk sett er vi ikke ferdige før ca kl. 23:00.
FAU ber dere om at dere:
-

tar med markblomster i en vase til bordpynt (gjelder de som møter kl.17:00)

-

tar med en tom TV‐kanne til kaffe (og noen få til te). Merk TV‐kannen med navn.

-

stiller litt pent antrukket i form av hvit skjorte/bluse og mørke benklær/skjørt. Det skal
være litt høytidelig og stilig denne kvelden som markerer avslutningen på ti års skolegang
for elevene og deres foreldre. De av dere som kommer klokken 17:00 må i tillegg ha
arbeidsklær for sjauing av møbler.

Dette er et stort arrangement. Vi har i år 116 avgangselever. Med inviterte foresatte, kan det bli
over 375 på arrangementet. FAU må derfor stole på at alle møter opp til avtalt tid. Får dere
problemer med å møte, må dere avtale med noen andre foreldre/foresatte fra samme klasse til å
stille i deres sted.
Men om et år eller to, er det vår tur til å bli betjent….
Med vennlig hilsen fra FAU
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PROGRAM AVSLUTNING 10. TRINN 21. juni 2012

Start kl 19.00
Velkommen v/ FAU‐leder Ketil Kjeldsberg
‐

Ketil har intro til elevinnslag

Elevinnslag: Sang v/ Ragna Bakke og Linn Høydal (7 minutter)
Tale v/ Camilla Dahlen (5 minutter)
‐

Ketil introduserer Rita Lykke som er foreldrerepresentant og skal holde tale til eleven
i dag, og sier at etter talen er det tid for kaker og kaffe.

Tale v/ foreldrerepresentant Rita Lykke (10 minutter)
Kaffe og kaker (ca kl 19.30) (30 ‐ 45 minutter)
‐

Lærerne introduserer seg selv ved bare å starte…

Innslag fra lærerne (30 minutter)
Gaveoverrekkelse fra elever til lærere
‐
‐

Camilla sjekker med elevene om det har gjort det i byen i dag…
Camilla introduserer vitnemålsutdelingen

Utdeling av vitnemål (1 – 1,5 timer)
‐

Camilla roper opp elevene og Cecilie deler de ut til elevene – klem til k.lærere

Slutt senest 22.00

Innkjøp til 10. trinns avslutning
Deltakere:
Til sammen/ avrundet:

112 elever
20 lærere/ barne- og ungdomsarbeidere
224 foreldre/foresatte
maks 360 stk.

FAU ORDNER MED:
Brus:
½ liter til hver elev + sikkerhetsmargin
Cola – 2 kasser / Cola Light – 1 kasse
Solo – 2 kasser / Sprite Zero – 1 kasse
(144 flasker)
Vann:
1 ½ litersflasker (60 flasker)
Kaffe:
Filterkaffe
Lys:
Teposer:
Kaffefløte:
Pølse og lompe til foreldrerepresentanter

6 kasser

5 kasser
6 kg
telys??
ca 30 stk.
2 liter
3 pk av hver

SKOLEN ORDNER MED:
Servietter:
hvite og lysegrønne
400 stk.
Små papirduker:
sjekk på Staples
45 bord
Plastglass:
400 stk.
Pappfat:
Til å legge frukta på
60 stk.
Asjett:
400 stk
Pappkopper:
300 stk.
Plastgafler til kake:
400 stk.
Frukt:
50 epler/ 50 pærer/ 50 bananer/ 5 bx druer/ 4 meloner
Kaker:
25 mellomstore kaker (romkake og marsipankake)
Vi leverer det til samfunnshuset.
Skolen har avtale med Rema, bestilling ringes inn og bes levert til samfunnshuset – gjør avtale
med Frode på Rema.
Mat og drikke må settes inn i kjølerommet på samfunnshuset.
Frukt per bord: 3 – 4 frukt per bord, del frukten i 4 
Hente på skolen:
Kaffekanner, kaffetraktere, 2 ruller søppelposer, stoler på bunkersen, 2 refleksvester.
Alle fra FAU tar med kakefat, og alle fra 8. trinn tar med kakefat.
Turid gir beskjed om at barneskolen lar bord og stoler fra dagen før stå, sjekk hvilken
rengjøring som er gjort.

TILBAKE

