
Årshjul for FAU ved Grefsen skole 
 

Måned: FAU: Andre aktiviteter: 
 

 
August Ikke FAU-møte i august. 

 
FAU-styret har oppstartsmøte med rektor. 
 
 

Oppstart trafikkvakt-
ordning med foreldrene 
på 1. til 4. trinn. 
Trafikkgruppen sender 
påminnelse om 
vaktene. 
 

September Første FAU-møte  

• Konstituering av FAU med valg av 
styremedlemmer.  

• Valg av medlemmer av arbeidsgrupper: 
AKS, Trafikk, Psykososialt miljø, (eventuelt 
Overgang til ungdomsskole) og 17.mai-
komite.  

• Valg av representanter til utvalg som 
Skolemiljøutvalget - SMU, 
Samarbeidsutvalg for skoleutvikling i 
Nordre Aker bydel - SUSNA, Oslo 
Kommunale foreldreutvalg – KFU. 
 
(Innkalling til første FAU-møte sendes både 
til FAU-representant og klassekontakt.) 
 

FAU-styret lager halvårsplan. 
 
 

Uke 36: "Partnerskap 
mot Mobbing", inngår 
arrangement med 
støtte av FAU. 
 
Foreldremøter med 
valg av FAU-
representanter og 
klassekontakter for 1. 
trinn. 
 

Oktober Andre FAU-møte 

• Økonomi og planlegging av aktiviteter. 

• Godkjenning av regnskap og fremlegging av 
budsjett.  

• Informasjon fra Driftsstyret og AKS-
gruppen. 

 
 

Grunnkurs i FAU-arbeid 
i regi av Oslo KFU.  
 
Elevundersøkelsen 
gjennomføres i 
oktober-november. 
 

November Tredje FAU-møte 

• Evaluering av årets skolefotografering og 
informasjon fra Psykososialt miljø-gruppe. 

• Trinnvis arbeid før eller under FAU-møtet 
 

 
 
 

Møte i Oslo KFU. 
 
Refleksdag i regi av FAU 
hvert annet år (2016, 
2018, osv.) 



Desember Fjerde FAU-møte 

• Informasjon fra AKS-gruppen og fra Oslo 
KFU. 

• Valg av neste års skolefotograf 
 

 
 

Julearrangementer. 

Januar Femte FAU-møte 
 
Styret lager halvårsplan. 
 
 
Første møte i 17. mai komiteen - overføring 
kompetanse, begynnelse av forberedelsene til årets 
familiefest. 
 
 

 
Nettvett-kurs med 
støtte fra FAU for 
elevene og foreldrene 
på 5. og 7. trinn. 
 

Februar Sjette FAU-møte 

• Gjennomgang av resultater fra 
elevundersøkelsen.  

• Informasjon fra Driftsstyret og AKS-
gruppen. 

• Innspill til vårens foreldremøter. 
 

 

Mars Sjuende FAU-møte 

• Trinnvis arbeid før eller under FAU-møtet 
 

Foreldremøter – vår 
med valg av FAU-
representant og 
klassekontakt for neste 
skoleår. 
 
Nettvett-kurs for 
elevene og foreldrene 
på 3. trinn. 
 
Foreldreundersøkelsen 
gjennomføres i mars – 
april.  
 
Foreldrekonferansen – 
organiseres årlig av 
Oslo KFU. 
 

April Åttende FAU-møte 
 
 
 

Møte i Oslo KFU. 
 
Brukerundersøkelse 
AKS hvert annet år i 
april – mai. 
 
 
 



Mai Niende FAU-møte 

• Gjennomgang resultater fra 
foreldreundersøkelsen.  

• Oppsummering fra FAUs arbeidsgrupper og 
utvalg (skriftlig).  

• Evaluering av trafikkvakt-ordningen 
(voksenpatrulje) – skal den videreføres 
neste skoleår? Dersom ja, sendes 
plan/klassefordelingen.  

• Informasjon fra Oslo KFU. 
 

Møte i 17. mai 
komiteen. 
 
17. mai feiring 
(familiefest) på Grefsen 
skole. 

Juni Ikke FAU-møte i juni. Møte i 17. mai 
komiteen. 
Oppsummering og 
evaluering oversendes 
FAU-leder. 
 
Sommeravslutninger. 
 

 

Det inngår noen faste punkter i hvert FAU-møte som: 

- Rektor informerer 

- Elevenes psykososiale miljø  

- Oppdatering fra utvalg og grupper  

- Trafikk 

- Orientering fra styret  

- Eventuelt.  

 

Invitasjonsliste - FAU kan invitere på ett av sine møter i løpet av skoleåret:  

- Helsesøster 

- Elevrådsrepresentant 

- Sosiallærer 

- Bydelens SALTO-koordinator 

- Representant fra FUG og andre.  

 

FAU-styret har møte i forkant av hvert FAU-møte. 

 

 

        Utarbeidet av FAU-styret i mars 2018 
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