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Velkommen som klassekontakt på Hovseter skole!
Et godt klassemiljø er viktig både for elevenes læring og trivsel. Dette informasjonsskrivet
er utarbeidet av Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) på Hovseter skole og inneholder
informasjon om forventninger til foreldrene, klassekontakter og FAU-representanter.
Kommende skoleårs klassekontakter velges på vårens foreldremøte. For nye 8.klasser
velges klassekontaktene etter orienteringsmøtet. Dette møtes avholdes av skolen vanligvis
medio juni.
FAU-representanten fungerer som bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal
medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø, og legge
til rette for positiv utvikling hos elevene. FAU skal også bidra til et godt samarbeid mellom
hjem og skole og skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet.
Klassekontaktene skal ta initiativ til sosiale arrangementer (se nærmere om dette
nedenfor), samt lage klasselister med kontaktinformasjon om foreldre og elever, fordele
natteravnvakter på klassens foreldregruppe. Klassekontakten skal ivareta elevers og
foreldres interesser når det oppstår saker som gjelder klassen som gruppe.
FAU oppfordrer til foreldreinitierte sosiale aktiviteter. Omfang og hyppighet av sosiale
aktiviteter varierer erfaringsmessig mye fra klasse til klasse og for å tilstrebe så lik
praksis som mulig har FAU utarbeidet rådene nedenfor. Disse rådene er også formidlet
skolens ledelse så kontaktlærerne er kjent med innholdet.
Det er ikke meningen at klassekontakten skal arrangere de foreslåtte aktivitetene men at
de ulike oppgavene fordeles på hele foreldregruppen. Det er en god ide å diskutere dette
allerede på første foreldremøte i 8. klasse.
FAU anbefaler at følgende aktiviteter gjennomføres i løpet av skoleåret:


Ett klassetreff og /eller klassetur



Julefrokost og sommeravslutning



Foreldrefest/annet foreldrearrangement
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FAU understreker at dette er arrangementer som kan gjøres veldig enkelt og med lite
forberedelser.
Det er positivt om slutten av semesteret kan markeres for eksempel i form av en
julefrokost, og en eller annen form for sommeravslutning. På disse arrangementene er det
naturlig at kontaktlærer, eventuelt også faglærere, er med.
Andre ideer kan være bowling, aketur i Korketrekkeren, kino eller teater. Dette kan enten
gjøres som felles aktiviteter for elever og foreldre, eller bare for elevene. Mange har hatt
gode erfaringer med mamma- eller pappafester slik at foreldrene kan bli nærmere kjent.
En gang i løpet av 10. trinn legges det opp til en leirskole/klassetur, se eget
informasjonsskriv om dette (les mer om her). Denne turen, som foreldrene har ansvaret for
å organisere, er det også en god idé å snakke om allerede på første foreldremøte i 8.
klasse. Turene krever organisering og dugnadsinnsats. Det er lurt å komme i gang med
dette så tidlig som mulig, ikke minst fordi dugnadsarbeidet i seg selv kan være
miljøskapende.
Klassekontaktene bør så raskt som mulig etter semester- start avtale et møte med
klassens kontaktlærer for å diskutere klassens ”sosiale kalender”. Kontaktlærer har
sikkert egne erfaringer med dette på samme måte som klassekontakten kan ha det. Det kan
også være greit å avklare om kontaktlærer ønsker å delta på slike arrangementer eller om
det er helt overlatt til foreldrene.
De sosiale aktivitetene kan romme en rekke tiltak og initiativ og rådene ovenfor er bare
ment som eksempler. Poenget er at klassen bør ha noen felles møteplasser utenom skolen i
løpet av skoleåret. Har du ideer eller gode erfaringer med andre former for sosiale
aktiviteter så del det gjerne med andre foreldre eller oss i FAU.
Lykke til som foreldre, klassekontakt eller FAU- representant. Vi håper at dere alle kan
være med å bidra til et godt klassemiljø til det beste for barna våre!
Hilsen oss i FAU

