Utarbeidet av FAU Vassbonn skole

Veiledning for Klassekontakter på Vassbonn Skole
Å være klassekontakt for en klasse på Vassbonnskole er et verv som velges på foreldremøter og skal hjelpe
klassen og trinnet til å ha et godt klassemiljø, være et kontaktpunkt mellom lærerne på trinnet og foreldre.
For at det skal være enklere å være klassekontakt har skolens FAU, Foreldrenes Arbeids Utvalg, laget denne
veiledningen.

Hva betyr det å være Klassekontakt i en klasse på Vassbonn Skole:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

At du har en aktiv og åpen dialog med kontaktlærer
At du er bevisst på å jobbe for klassen som gruppe, og viser diskresjon i forhold til enkeltpersoner
Holder deg orientert om klassens læringsmiljø og informerer skolen om innspill fra foreldrene, som
kan ha betydning for klassemiljøet
Gir innspill til innhold i foreldremøte, og har mulighet til å bidra i gjennomføringen av møtet.
Kommer med innspill til konkret innhold på vårens foreldremøte.
Organiserer kaffe, kaker og lignende trivselstiltak på foreldremøter i klassen
Sørger for at en skriver referat fra foreldremøtet
Organiserer andre foreldre til innsats/bidrag
Kan ta initiativ til temamøter etter ønske og behov fra foreldregruppen, og samarbeider om
planlegging og gjennomføring av et slikt møte
Tar initiativ til sosiale aktiviteter eller sammenkomster, for eksempel avslutning av høst- og
vårhalvåret
Samarbeider med andre klassekontakter eller FAU om felles arrangementer eller saker
Vurderer om saker kan/bør sorteres videre til FAU eller skolens ledelse
Tar kontakt med foreldre til nye elever i klassen
Sørger for at/organiserer tradisjonelle arrangementer for trinnet gjennomføres
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Tradisjonelle arrangementer på Vassbonn Skole som krever foreldre
innsats
Hva

Når

Ansvar for planlegging og
gjennomføring
Kontaktlærer og
klassekontakt samarbeider
Kontaktlærer og
klassekontakt samarbeider

Foreldreinnsats

Avslutning for trinnet

Desember
Juni
Desember
Juni
Høst og vår

Kontaktlærer og
klassekontakt

3. Trinn arrangerer:
Utendørs
julearrangement felles
for alle trinn
6. og 7. trinn arrangerer:
Nyttårsfest for 6. og 7.
trinn

Desember
/Januar

FAU

Januar

FAU

4. Trinn arrangerer:
17.mai morgensamling
og avslutning av toget

17. Mai

FAU

4. Trinn arrangerer:
17. mai arrangement om
ettermiddagen

17. Mai

FAU

7. Trinn arrangerer:

Som regel den
nest siste
kvelden (eller
kvelden før)
før siste
skoledag i juni

Skolen forbereder og leder
første del av arrangementet.
Spise/ kosedelen er
foreldrene ansvarlige for.

Klassekontakten organiserer
Kaffe/Te/
Kaker
3.trinn foreldre:
Planlegger, Inviterer
Kjøper inn mat, Utstyr
Organiserer aktiviteter
6. og 7.trinn foreldre:
Planlegger, Organiserer
aktiviteter, Inviterer
Kjøper inn mat, utstyr
Pynter lokalet, Tar imot
elevene, Holder vakter
Serverer, Rydder, vasker opp
og feier gulvet
4.trinn foreldre rydder etter
arrangementet på skolen samt
frakter fane, flagg og
bandolærer til skolen når toget
er avsluttet
Foreldre, familie og venner er
velkommen til arrangementet
4.trinn foreldre er ansvarlige
for organisering,
gjennomføring, rydding og
erfaringsoverføring til neste års
4. trinn av arrangementet.
Foreldre, familie og venner er
velkommen til arrangementet
Klassekontakter samsnakker
med kontaktlærerne.

Evt. avslutning på halvår
- Juleverksted etc.
- Sosial kveld/dag
Foreldremøter

Avslutning 7.trinn:
Et høytidelig
festarrangement med
utdeling av ”vitnemål”

Klassekontakt organiserer
foreldre
Klassekontakt organiserer
foreldre

Foreldrekontakter organiserer
7.trinn foreldre.
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