
Gruppe Foreldrekontakt 

Vara/repr.FAU 

Årlige oppgaver 

1A 

1 B 

1 C 

1 foreldrekontakt 1 år 

1 foreldrekontakt 2 år 

1 vara ( rykker opp neste år) 

1 av foreldrekontakt velges til 

FAU 

 

*Til Birkebeinerrittet i august ( 2.trinn):  

 

Totalt 8stk vaskere fra trinnet, søndag kl 17. Disse 

setter også på plass bord og stoler i SFO. 

 

2A 

2B 

2C 

vara             foreldrekontakt 

1 foreldrekontakt 2 år 

* vara velges 

* foreldrekontakt til FAU 

   velges 

*Til Birkebeinerrittet i august(3. trinn): 

 

Totalt 8stk vaskere fra trinnet, søndag kl 17. Disse 

setter også på plass bord og stoler i SFO   

3A 

3B 

vara             foreldrekontakt 

1 foreldrekontakt 2 år 

* vara velges 

* foreldrekontakt til FAU 

   velges 

○  Vask i forbindelse med  

     Birkebeinderrittet i august 

     (4 vaskere pr. gruppe) 

4A 

4B 

vara             foreldrekontakt 

1 foreldrekontakt 2 år 

* vara velges 

* foreldrekontakt til FAU 

   velges 

Til Birkebeinerrennet i mars (velges høst): 

 

Totalt 8stk vaskere fra trinnet, søndag kl 17. Disse 

setter også på plass bord og stoler i SFO  

○  Sykkeldag (samarbeid med lensmannsetat-skole) 

5A 

5B 

vara             foreldrekontakt 

1 foreldrekontakt 2 år 

* vara velges 

* foreldrekontakt til FAU 

   velges 

Til Birkebeinerrennet i mars (velges høst): 

  

Totalt 8stk vaskere fra trinnet, søndag kl 17. Disse 

setter også på plass bord og stoler i SFO 

 

6A 

6B 

vara             foreldrekontakt 

1 foreldrekontakt 2 år 

* vara velges 

* foreldrekontakt til FAU 

   velges 

1 repr. pr. gruppe til 17.mai komitè NB! velges høst 

(oppstartmøte i januar) 

 Velge birkebeinerrenn-frokost-komitè (høst),+en 

leder(totalt 7 stk)-leder kontakter LIONS på e-mail- 

finnes egen perm med retningslinjer for denne jobben 

hos sekretæren på skolen    

○   Birkebeinerrenn-frokost (mars): første møtet må 

avholdes i januar 

○   17. mai 

*Velge birkebeinerfrokost-komite for ritt (august 

7.trinn) + en leder for denne(totalt7 stk) 

7A 

7B 

vara             foreldrekontakt 

1 foreldrekontakt 2 år 

* vara velges 

* foreldrekontakt til FAU 

   velges 

 

       
○   Birkebeinerritt-frokost (aug)-leder kontakter 

LIONS på e-mail - første møtet må avholdes i mai. 

Egen perm hos sekretær på skolen.  

 

 

Noen valg kan foregå om våren - disse er merket med *, resten bør foretas om høsten. 

Alle grupper skal ha 2 foreldrekontakter, og minst 1 vara. Alle foreldrekontaktene sitter i 2 år slik at kun en 

går ut hvert år.  

Vararepresentant fra året før blir ny foreldrekontakt året etter. 1 av foreldrekontaktene evt. 1 annen av 

foreldregruppa som er villig skal velges som representant til FAU- den andre foreldrekontakten er evt. vara. 

Det er en fordel om man sitter 2 år i FAU for å få kontunitet på arbeidet som gjøres, men det er ikke et krav. 

Foreldrekontakt på vårmøtet må melde fra til skolen om hvem som er nyvalgt foreldrekontakt til skolens 

sekretær, skriv opp e-post adresse.  

 


