
 

 

Årshjul for FAU ved Oasen skole Strømme 
(oppdatert juni 2020) 

   HØST 

Tidsrom Arrangement Hva  Ansvar 

August/ 
september 

Foreldremøte Skolen har ansvar for innhold, rigging og rydding.  
Valg av FAU- representanter.  

Skolen 

September FAU-møte Saker: 
- Valg av leder, nestleder, sekretær, 

økonomiansvarlig og dugnadsansvarlig 
- Ansvarsfordeling, misjonsdag 
- Planlegge taler til FAU sitt foreldremøte, vinter 
- Årshjulet for øvrig 
- Fastsette datoer for FAU-møtene fremover, i 

uken før skolens styremøter 
- Minne om innbetaling av foreldrepenger 

FAU-leder 

September, 
uke 39 

Misjonsdagen 
kl.17-19 

Lærere og elever lager produkter for salg og har ellers 
ansvar for innhold. 
Foreldre har ansvar for: 

- Skaffe gevinster  
- Skaffe sponsede pølser og tilbehør 
- Bake kake, ta med kaffe ect 
- Varme mat, selge i kaféen 
- Rigging og rydding av bord til matsalg 

1.-10 trinn, se 
egen ansvars-
fordelingsliste 

Høsten Sosialt arrange-
ment i klassen 

Foreldrestyrt  FAU-
representantene 

Oktober 
(november) 

Høstdugnad Skolens ledelse ønsker hjelp til ulike praktiske oppgaver: 
- Vindusvask 
- Annet  

Rektor + FAU 

November/ 
Desember 

FAU-møte 
 

Saker: 
- Gave til lærere før jul 
- Planlegge foreldremøte, vinter 
- Årshjulet for øvrig 
- Fastsette datoer for FAU-møtene neste halvår 

FAU-leder 

Desember Julefest Lærere og elever står for innhold og program. Foreldrene 
har ansvar for servering.  
FAU kjøper inn servietter og kopper etter avtale med 
skolen. Tekst til ukeplanen: Alle tar med julekaker eller 
frukt til sin familie. Jenteforeldre tar med ferdigblandet 
saft, gutteforeldre tar med kaffe til en felles buffet. Merk 
kakefat, kaffekanner og saftmugger med navn. 

4-5 fra FAU til å 
rigge kafè 
 
10.trinn rydder i 
etterkant. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

  VÅR  

Tidsrom Arrangement Hva  Ansvar 

Januar FAU-møte Saker: 
- Skolefestene 
- Planlegge foreldremøtet 
- Årshjulet for øvrig 

FAU-leder 

Vinter Natteravn I samarbeid med Kristiansand kommune  10.trinn, (usk),(bsk) 

Januar/ 
Februar 

Skolefestene Foreldre bidrar med praktisk hjelp med servering og 
rydding: 
- Barneskolen 
- Ungdomskolen 

5.trinn (servering) 
9.trinn (servering) 
(bør 8.trinn gjøre dette mtp at 
9.trinn bidrar på 
10.trinnsavslutningen?) 
Alle oppfordres til å 
være med å rydde. 

Mars  FAU sitt 
foreldremøte 
 

Skolen har ansvar for rigging og rydding. 
FAU har ansvar for innhold. 
Alle FAU-rep tar kake/frukt/kjeks ect. 

FAU 

Mars FAU-møte Saker: 
- Evaluere foreldremøtet 
- Årshjulet  
- Følge opp resultat fra elev- og 

foreldreundersøkelse 
- Sette datoer for vårdugnad og sommerfesten 
- 17.mai 

FAU-leder 

Vinteren Sosialt 
arrangement i 
klassen 

Foreldrestyrt.  FAU-representantene 

Mars/april Vårdugnad Skolens ledelse ønsker hjelp til ulike praktiske 
oppgaver: 

- Vindusvask 
- Annet  

Rektor + FAU 

April FAU-møte Saker: 
- Årshjulet  

FAU-leder 

Mai 17.mai 17.mai-arrangement på skolen 3.trinn 
4.trinn 

Juni  FAU-møte Saker: 
- Årshjulet 
- Sommergave til lærerne  

(gavekort på Pizza)  

FAU-leder 

Juni Avslutning 
10.trinn 

Foreldrekontakter 10.trinn 9.trinn bidrar med 
servering ++ 

Juni  Sommerfest Lærere og elever står for innhold og program. 
Foreldrene har ansvar for servering. (Alle tar med en 
matrett til sin familie, jenteforeldre kaffe, 
gutteforeldre saft til en felles buffet.) 

1.og 2.trinn  
rigger til 
 
8.trinn rydder 

 


