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Tips og råd til foresatte ved Brynseng skole 
Dette dokumentet er utarbeidet av FAU ved Brynseng skole, og inneholder tips og råd til hvordan 
skape et godt klassemiljø og bra foreldresamarbeid i klassene.  

Klassens foresatte representanter  

FAU er et organ som skal fremme fellesinteressene til de foresatte, bidra til et godt samarbeid 
mellom hjem og skole, og medvirke til at foresatte tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt 
skolemiljø. Det velges årlig en representant fra hver klasse til FAU.   

Klassekontakten har ansvar for å koordinere sosiale aktiviteter som styrker miljøet i klassen i 
samarbeid med foreldregruppen.  Klassekontakten velges årlig, og fungerer også som klassens FAU 
vararepresentant.  

Tips og råd  

Bursdager 

En fin arena for å skape fellesskap i klassen.  Diskuteres gjerne på foreldremøte tidlig i skoleløpet for 
å avklare rammer.  Bursdager skal ikke være ekskluderende.  Inviter hele klassen eller alle av ett 
kjønn.  Fellesbursdager anbefales, det er fint å diskutere også felles kjøreregler for bursdagsgaver 
(f.eks. fellesgaver).  Det er mulig å låne Mat-og helserommet på skolen for elevers bursdag, dette 
avtales med administrasjonen.  

Facebook  

Klassekontakten oppretter en facebook-gruppe for klassen, og vedlikeholder denne.  Det anbefales 
samtlige foresatte å være med i klassens Facebook-gruppe da dette er en effektiv informasjonskanal 
for godt foreldresamarbeid.  Klassens facebookgruppe skal ikke benyttes til å diskutere 
enkeltpersoner, men være en arena for å bygge et godt sosialt miljø blant barn og foresatte i 
klassen.  Det er foresattes ansvar å legge til rette for å motta informasjon gjennom denne kanalen. 

FAU har en egen Facebook gruppe som heter Foreldreforum Brynseng skole for informasjon om 
aktiviteter og hendelser som berører hele skolen.  Det anbefales samtlige å være medlem av denne 
gruppen også.  

Gaver til lærere/assistenter 

Eventuelle gaver til lærere og assistenter gis alltid fra hele klassen uavhengig av bidrag til 
innkjøp.  Vær kreative og miljøvennlig!   

Gågrupper 

Brynseng skole er en miljøskole, og det er ikke parkering på skolen.  Gågrupper er en fin måte for 
barna å være selvstendige, og samtidig et trafikkreduserende tiltak på skoleveien.  Bruk foreldremøte 
og klassens facebook-gruppe til å starte gågrupper.  I første klasse er det for eksempel greit å avtale 
at foresatte bytter på å følge, og i senere klassetrinn har man etablert gode rutiner og gågruppe-
samarbeid som gjør det enklere for barna å gå til skolen selv. 

Klassekasse 

En eventuell klassekasse avtales på et foreldremøte og administreres  av klassekontakten.  Det er 
alltid frivillig å bidra, maks 100 kr per elev per år.  Enkeltpersoner skal ikke purres.  Det føres en enkel 
oversikt over inntekter og utgifter som anonymiseres for evnt. fremleggelse på foreldremøte.  Brukes 
til eventuelle gaver og fellesaktiviteter.  
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Klasseliste 

Er tilgjengelig i Skolemelding.   

Mobiltelefon / mobilklokker  

Mobiltelefoner og mobilklokker skal håndteres og oppbevares i tråd med skolens retningslinjer.  
Beskjeder skal gis til ansatte ved skolen i tråd med de til enhver tid gjeldende retningslinjer. 

Sosiale aktiviteter for barn og voksne    

FAU anbefaler at det på årets første foreldremøte opprettes en sosialkomite for organisering av 
fellesaktiviteter for barn og voksne, denne komiteen ledes av klassekontakten.  Samtlige foreldre 
oppfordres til å ta initiativ til aktiviteter og delta aktivt sammen med sosialkomiteen og 
klassekontakten.    

Forslag til aktiviteter: 

• Foreldretreff er en god arena for å skape sosiale bånd mellom foresatte og på den måten 
bidra til å styrke klassemiljøet.  Treffene bør være lavterskel for å øke deltagelse. 

• Spillkveld kan avholdes på skolen, og er et fint samlingspunkt for både barn og foresatte i 
klassen.  Ta med spill hjemmefra, del inn i tilfeldige grupper og lag litt popcorn - suksess!  

• Tur til lekeplasser/skogen er fine arenaer for barna å leke mens foresatte kan 
sosialisere.  Gir også mulighet for økt deltagelse da søsken gjerne kan være med.  Bruk for 
eksempel lekeplassene i nærmiljøet til de forskjellige elevene i klassen slik at alle blir kjent 
med hvor de forskjellige bor.  Veldig lavterskel, alle tar med eventuell mat og drikke til sin 
familie. 

• Felles Halloween knask eller knep runde i skolens nærmiljø er et lavterskel arrangement 
som de første årene gir foreldre en mulighet til sosialt samvær sammen med barnas runde, 
og som i høyere klassetrinn er en inkluderende arena for samtlige elever som ønsker å gå en 
knask eller knep runde.  Møt på et sentralt sted på et avtalt tidspunkt, og besøk for eksempel 
de i klassen som ønsker besøk eller andre spennende Halloween hus. 

• Vennegrupper avtales klassevis og organiseres i samråd med klassens lærer.  Det er også fint 
å benytte anledningen til å invitere foreldre på kaffe den siste halve timen av vennegruppen. 

Dette er forslag til aktiviteter, og FAU setter stor pris på innspill til andre aktiviteter klassen har 
arrangert med suksess. 

 
 
 
 
 



ALLE BARN HAR RETT PÅ 
EN TRYGG SKOLEVEI

FAU HAR FØLGENDE OPPFORDRING TIL FORELDRE 
OG FORESATTE TIL BARN VED BRYNSENG SKOLE:

Gå eller sykle når 
dere følger til 
skolen, la bilen stå. 

Vis forsiktighet når dere går  
over veien; bruk fotgjengerfeltet, og vær 
oppmerksom på kryssende trafikk. 

Velg den tryggeste 
veien til skolen 
– det finnes flere
alternativer til å gå
langs bilveien.

Vær gode forbilder 
for barna.  
Vis hensyn til 
medtrafikanter 
når dere ferdes i 
trafikken.

Etabler 
følgegrupper, slik 
at flere barn kan 
gå sammen - gjerne 
sammen med en 
voksen. 

Hvis du må kjøre bil;
• Ta hensyn til barna langs veien.
• Kjør sakte.
• Unngå parkering, rygging og tomgangskjøring

utenfor skolen.

Bruk refleks/
refleksvest på 
skoleveien når det 
er mørkt. Dette 
gjelder både for 
voksne og barn.

Dersom du opplever trafikkfarlig adferd på skoleveien/ved skolen så si ifra til de det gjelder 
– om det er andre foreldre, Ruter-bussene e.l..

Du kan også melde ifra til FAU-representanten i klassen, eller rett til FAU-leder: faubrynseng@gmail.com
Trygg trafikk har også gode tips om skolevei på sine nettsider: 

 https://www.tryggtrafikk.no/skole/skolevei/
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