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FAUs hovedformål er  

 Bidra til å skape trygt læringsmiljø for elevene. 

 Bygge samarbeid mellom hjem og skole. 

 Etablere kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. 
 
FAU har tre arbeidsgrupper innen 

 HMS som bidrar til at skolen skal være et godt og trygt sted for læring (f.eks. toalettsaken med 
bydelsoverlegen). 

 Trafikk som bidrar til å sikre trygg skolevei for barna (f.eks. trafikkvakt ordning). 

 Omdømme som bidrar til å bygge et godt omdømme for skolen (f.eks. vedtekter for 
organisering av FAU). 

 
Valg av klassekontakter og FAU representanter 

 Det velges 2 klassekontakter i hver klasse for hvert trinn. 

 En av klassekontaktene blir valgt som FAUs hovedrepresentant for klassen og blir fritatt for 
noen av de øvrige klassekontaktoppgavene. 

 Den andre klassekontakten fungerer i tillegg som FAU vara. 

 Felles for foreldrekontakter og FAU representanter er samarbeidet, møte i hverandres sted 
ved behov, dele referater og holde hverandre løpende oppdatert. 

 Man bør sitte i vervet i 2 år, maks 4 år (foreldrekontakter og FAU representanter). 
 
FAU representantenes oppgaver er 

 Fremme fellesinteresser til elever og foreldre ved Lambertseter skole. 

 Medvirke til at elever og foreldre tar aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø. 

 Bidra til godt samarbeid mellom hjemmet og skolen. 

 Legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene. 

 Skape god kontakt mellom skole og nærmiljø. 

 Det er møteplikt for trinnet på FAU møtene. 
 
Klassekontaktenes oppgaver er 

 Samarbeide aktivt med elevene og kontaktlæreren for å utvikle et trygt læringsmiljø i klassen. 

 Ivareta elevers og foreldres interesser når det oppstår saker som gjelder for hele klassen. 

 Sende innspill av prinsipiell art til FAU. 
 
Ved melding av saker bør følgende vurderes 
Elevnivå Alle saker bør søkes å finne løsning på sammen med berørt(e) elev(er). 
Klassenivå Der saken har behov for involvering på klassenivå for å finne løsning eller har en  
 prinsipiell art som må involvere klassen. 
Skolenivå Der saken ikke kan løses på klassenivå eller har en prinsipiell art som må involvere  
 skolen. 
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