Gode tips til foreldrekontakter – klassekasser og sosiale arrangementer
Trinnvise oppgaver
3. trinn Foreldrekontaktene nedsettes som valgkomite for valg av ny FAU leder på våren i oddetallsår.
Selve valget foregår på årsmøte i FAU i september.
5 trinn Foreldrekontaktene står for gjennomføringen av 17. maiarrangementet på skolen i samarbeid med
FAU. I tillegg må også foreldrene bidra til gjennomføringen i form av vakter i kiosk, leker osv. Alle
trinn må bidra i forhold til tilrettelegging av leker. Alle foreldrekontakter på hvert trinn (bortsett fra
5. trinn) har ansvar for en lek på skoleplassen
6. trinn Foreldrekontaktene og andre foreldre på trinnet stiller som serveringshjelp på sommeravslutningen
til 7. trinn
7 trinn Avslutning barneskolen.Langballkamp på 17 mai.
Sosiale arrangement
I årshjulet som viser FAU og foreldrekontaktsamarbeidet med skoleledelsen står sosiale arrangement i regi
av foreldrekontaktene oppført.
Det er foreldrekontaktene som står for jule- og sommeravslutning. Noen trinn har også andre aste
arrangement i løpet av året. I tillegg oppfordres det til andre aktiviteter utenom dette. Slik aktivitet er opp
til foreldrekontaktene.
Mysen skole har følgende faste trinnvise aktiviteter.
1 trinn: Eventyrkveld (samarbeid skole og foreldrekontakter) Tips til arrangementet: servering foajeen
nede. Samle foreldre klassevis, deretter bespisning i gymsalen eller klasserom.
2 trinn: Spillkveld (samarbeid skole og foreldrekontakter) Tips til arrangementet: Åpne dørene mellom
klasserommene slik at man kan gå litt i mellom rommene. Bespisning i klasserom.
3 trinn: Besøk på gård (skolearrangement)
4 trinn: Foreldre inviteres til kirkeopptreden. Eidsbergrunden
5 trinn:
6 trinn: Leirskole (skolearrangement)
7 trinn:
Tips til sommeravslutninger:
-

Sommeravslutning Kirkåsparken
Sommeravslutning Folkenborg museum
Sommeravslutning Lundebyvannet
Sommeravslunting Einarbu (kan være med overnatting, ev. kombinere avslutning etter
Eidsbergrunden på 4. trinn)
Sommeravslutning Høytorp fort med grilling

Her kan det fylles på med flere tips.

Tips til juleavslutninger:
-

Gymsalen
Kulturtorget (NB! Sjekk vedr. leiepris)

Alle tar en med et brett med mat hver til servering.
Her er tips til andre arrangementer
-

Disco (gymsal og kulturtorget har vært benyttet tidligere, men husk at kulturtorget medfører
leiepris)
Karneval
Filmkveld
Vinteraktivitetsdag Høytorp fort
Akedag på skolen
Basketball for foreldre og elever sammen i gymsalen
Stikkball for foreldre og elever sammen på Mini-Ekeberg (her kan jo typen aktivitet byttes etter
ønske)
Halloweenfest. Klassevis
Einarbu. Overnatting 7 trinn
Klassevis matlagningskveld 5 trinn ( begynner med mat og helse). Krever leie av hensiktsmessig
lokale og god regi.
Dugnadskveld for skolen. Foreldre og elever. Må avtales med skoleledelse.

Tips til klassevise og/eller trinnvise foreldretreff uten barn
Foreldrekontaktene oppfordres også til å dra i gang klassevise/trinnvise foreldresammenkomster. Uformell
foreldrekontakt legger godt grunnlag for enda bedre skole/ hjem samarbeid
-

Hjemme hos en av foreldrene
Bestille bord et sted for en hyggelig kveld
Leie lokale (f.eks. skihytta, klubbhuset til Mysen IF (her kan det fylles på med flere gode tips)

Generelle tips
Hovedregelen er at elevarrangementer kun er med foresatte og eleven på trinnet. Noe av poenget med
sammenkomstene er at elevene på trinnet skal være i fokus. Det er også lettere å arrangere uten flere enn
de ca 60 elevene som er på trinnet.
Klassekasser - økonomi
Hvert trinn oppretter en klassekasse f.o.m. 1. trinn for å sikre økonomien. Inntektene til klassekassene
sikres blant annet gjennom mat og loddsalg (jule og sommeravslutninger), samt oppfordring til å gi gaver
på fellesarrangementer. F.eks. kan man ha en boks under arrangementene (f.eks. på spillkveld) hvor man
sier at de som vil kan legge litt penger der. Erfaringsmessig blir det noen kroner.
5 trinn får loddinntektene fra 17 mai.
Vedrørende matsalg. Det er mulig å tenke kreativt. Det behøver ikke være kaker og saft. Hva slags mat
som serveres på fellesarrangement gir signaler. Bagetter, smørbrød, pizzasnurrer, frukt, grønnsaker og dip
er alternativer som kan virke positivt for både elever og foresatte.
Inntektene brukes til
-

dekke utgifter til avslutningen 7. trinn (i 2017 var dette ca 20.000)
innkjøp av mat o.l. til ulike klassearrangement etter ønske fra kontaktlærere
bidrag til sommer – og juleavslutning
gave til lærere
sosiale sammenkomster

