
Informasjonsmøte & 

Opplæring

FAU v/Kannik skole, 24.august 2015 kl.19-20:30



Hjertelig velkommen til Kannik



Agenda for kvelden

• Litt info fra FAU

• Opplæring i foreldreverv og –roller på skolen v/Nina Bøhnsdalen, KFU

• KFU = Kommunalt Foreldreutvalg

• Slutt senest kl.20:30

• Lurer du på noe? – spør underveis 



To ulike verv

• Foreldrekontakt

• Foreldrekontakt og vara foreldrekontakt

• Har kontakten med alle foreldre i klassen og lærerne

• Ikke på FAU møter – men sentral på foreldremøter og andre klassevise møter

• FAU representant

• FAU representant og vararepresentant FAU

• Klassens representant overfor resten av skolen

• Har pliktig oppmøte på FAU møter



Foreldrerepresentant

• Sørg for en fullstendig e-post liste over alle foreldre – bruk excel e.l.

• Husk! å få med alle, f.eks. ved skilte foreldre

• Bistå FAU representant med å videresende info og andre mailer som skal 

distribueres til alle foreldre

• Ha god kontakt med hovedlærer



FAU representant

• Møter på FAU møtene

• Første FAU møte dette skoleåret: 21.september kl.19-20:30

• Vit hvem som er foreldrekontakt og keep in touch med dem 

• Velg en av undergruppene

• Hjem-skole-trafikk gruppe

• Politisk gruppe

• Skoleball gruppe



FAU

• Består av 1 FAU (hoved)representant fra hver klasse

• Vararepresentant FAU kommer på møte når hovedrep. ikke kan komme

• Har en leder og en nestleder

• Leder: Tirill Håvardsholm, kl.10D th@onix.no

• Nestleder: Sveinung Eliassen, kl.10B sveinung.eliassen@uis.no

• Nestleder for FAU er leder for Driftsstyret

mailto:th@onix.no
mailto:sveinung.eliassen@uis.no


Andre ting

• FAU støtter Trivselslederne, Frokostklubben, Kannik LAN, andre 

arrangement som elever tar initiativ til

• Fyll ut taushetserklæring og returnér før du går i kveld

• Abonner på nyheter fra FAU, fra klassen din og andre – www.minskole.no

velg Kannik skole, «Abonner på nyheter» i høyre marg

http://www.minskole.no/


Takk for at du er med - Ha det gøy på Kannik!


