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SAKER: 
 
 

Bakgrunn for møtet: 
 
I SU er det tidligere vedtatt følgende: 

«3.1. TIDSPUNKT FOR FORELDREMØTENE 

Rektor har ansvar for å innkalle alle foreldrekontakter, både trinnkontaktene og FAU-
kontaktene, samt kontaktlærerne til et felles planleggingsmøte 1. uka i september. 

Her avtales tidspunktet for foreldremøtene, og det diskuteres i fellesskap mulig 
agenda for foreldremøtene og ev temakveld kommende skoleår. Her avtales også 
tidspunkt for eventuelle juleavslutninger og felles sommeravslutning. Deretter går 
kontaktlærer, trinnkontakt og FAU-kontakt trinnvis og planlegger høstens 
foreldremøte. Total tidsramme 2 timer.» 

Hentet fra «RETNINGSLINJER FOR DET GODE FORELDREMØTE VED 
NORDKISA SKOLE (Vedtatt av SU 11.05.17)» 

Ettersom rektor ikke har kalt inn til dette møtet, og datoene for foreldremøter allerede er 
satt, er det ønskelig å få på plass kommunikasjon og et samarbeid mellom trinnkontakter, 
FAU-representanter og kontaktlærerne i planleggingen av foreldremøtene, før dette er for 
seint. FAU ønsker å få gjort en avklaring av hvilke punkter som skal tas opp på 
foreldremøtene på det enkelte trinn: 
 

1) Vise til vedtatte retningslinjer til gjennomføring av foreldremøter ved Nordkisa 
skole 

2) Gjennomgang av aktuelle aktiviteter for trinnet i aktivitetsplanen/årshjulet: Sette 
ned arbeidsgrupper for de forskjellige arrangementene. Herunder trinnvise 
sosiale arrangementer. Se vedlagt aktivitetsårshjul.  

 
Kommentarer til aktivitetsårshjulet: 
Tv-aksjonen: 2.trinn tar hovedansvar, 1.trinn hjelper til. 



Julegrantenning: Forbedringspotensial på kommunikasjon og tydelig 
oppgavefordeling av sangansvar, juletregang, øving med barna, samt 
kommunikasjon med korpset. 
 
Karneval: Et klart ønske fra trinnkontakter som skal ta saken videre til sitt 
foreldremøte og fra FAU, er at skolen tar hovedansvar for opplegget i dette 
karnevalet, og gjennomfører det på dagtid, mens foreldrene på 3.og 4.trinn bistår 
med det som trengs, f.eks matservering. 
 

3) Avklar hva man ønsker av statusoppdatering faglig og sosialt med kontaktlærer. 
4) Tydeliggjøring av foreldrenes rolle rundt faglig og sosial oppfølging. 
5) Eventuelt andre saker man ønsker å ta opp på foreldremøtet: 

Husk oppdatering av klasselister 
Minne om hvordan vi ønsker at trinnets facebookgruppe skal brukes. 

 
 
 
 
 
  
  

 
Neste møte i FAU: 17.09.19 
 
 
Kjersti Eggen 
Referent i FAU 

 
 
 
 
 
 
 
 


