
Veileder for foreldrekontakter ved Folldal skole. 
 

Hva er en foreldrekontakt? 

En foreldrekontakt er en representant for foreldrene, valgt av og blant foreldre med barn i 

samme basisgruppe/klasse.  Foreldrekontakten er bindeleddet mellom skolen/klasselærerne og 

foreldrene i gruppen/klassen. Å være foreldrekontakt kan sammenlignes med det å være 

tillitsvalgt. 

 

Hvordan velges foreldrekontakter? 

Foreldrekontakter med personlig vara velges for 2 år.  Hver klasse velger hvert år én av 

foreldrekontaktene m/vara, slik at én av foreldrekontaktene fortsetter fra det ene året til det 

andre.  Dermed skapes kontinuitet, og den nye foreldrekontakten har støtte av den som er 

kjent med arbeidet.  Dette er nedfelt i Retningslinjer for FAU. 

 

Når velges foreldrekontakter? 

Valg foregår på første foreldremøte på høsten. 

Det kan være lurt å spørre noen foreldre om de kan tenke seg å påta seg vervet i forkant av 

foreldremøtet.  Forslag på aktuelle kandidater bør fremgå i innkallingen til møtet. 

 

Hvordan få i gang samarbeidet?  Hvem gir deg informasjon? 

Gjensittende foreldrekontakt tar initiativ til å innkalle de nye foreldrekontaktene, også vara, til 

et informasjonsmøte umiddelbart etter høstens første foreldremøte.  Dette for å sette de nye 

inn i Retningslinjer for FAU samt Veileder for foreldrekontakter. 

Her kan en også drøfte forslag på tema til foreldremøter senere utover skoleåret, evt. andre 

aktuelle saker for klassen.  

 

Hvordan få i gang samarbeide med kontaktlærerne? 

Foreldrekontaktene tar initiativ til møte med kontaktlærer.  Det første i løpet av én måned 

etter foreldremøte på høsten, og ett i løpet av januar.  Både lærerne og foreldrekontaktene kan 

ellers innkalle etter behov. 

Mulige tema:  

❖ Avklare forventninger mellom lærer/foreldrekontakter 

❖ Klassemiljø 

❖ Planlegge foreldremøte 

o Lage møteplan for foreldremøter 

o Planlegg innholdet i foreldremøtene 

o Få informasjon fra kontaktlærer om hvordan klassemiljøet er, hva som fungerer bra og 

hva som kan bli bedre. 

❖ Gjennomgå ½ års plan 

❖ Gjennomgå arbeidsmetoder og undervisningsopplegg 

 

Kontakt med nye foreldre 

Rektor eller kontaktlærer tar kontakt med foreldrekontakten når nye elever kommer til i 

skoleåret. 

Foreldrekontakten tar da kontakt pr. brev/tlf/besøk og gir informasjon til de nye foreldrene.  

Er de nyankomne flyktninger kan en for eksempel ta kontakt med flyktningkonsulenten i 

kommunen og få hjelp med kommunikasjonen. 

 

 

 



Opplegg for foreldremøter. 

o Avtal med kontaktlærer hvem som leder de ulike delene i foreldremøtene.  

Foreldremøtene er foreldrenes viktigste fellesarena og bør ledes av foreldrene. 

o Lærernes informasjon 

o Informere foreldregruppa om saker som har vært drøftet i FAU 

o Legge frem saker som FAU vil høre foreldrenes mening om 

o Ta imot og fremme saker fra foreldre til FAU, evt. kontaktlærer eller skolens ledelse 

o Diskutere klassemiljø, læringsmiljø 

o Ta opp tema: For eksempel noe som er spesielt for aldersgruppen 

o Bestemme nytt tema for neste møte 

 

Mobbing. 

Når det er mistanke om at et barn blir mobbet, har FUG følgende råd til foreldrene: 

Kontakt andre foreldre – er det noen som har lignende opplevelser? 

Før dagbok over episodene: hvem, hvor, når, hvordan. 

Kontakt kontaktlæreren om problemet – hva kan gjøres med saken? 

Gi foreldrene til mobberen beskjed – helst gjennom skolen. 

Ta opp temaet på foreldremøte. 

Skolen har noen tiltak mot mobbing – blant annet en årlig trivselsundersøkelse 

Skolens tiltaksplan mot mobbing må gjøres kjent blant foreldrene 

Læringsmiljøet, inkludert mobbing er tema på konferansetimer 

 

Konflikthåndtering. 

Hvis det oppstår konflikt i gruppen, er det viktig å vite hva som er foreldrekontaktens rolle. 

 

Hvis det er en konflikt mellom ett foreldrepar/elev og lærer bør denne løses i samarbeid med 

skoleledelsen.  Dersom foreldrene ønsker å ha med en bisitter/ fullmektig, kan 

foreldrekontakten påta seg dette, etter nøye å ha vurdert om dette er hensiktsmessig. 

 

Hvis det er en konflikt mellom alle foreldrene og lærer, kan foreldrekontakten(e) være 

foreldrenes talsmann ovenfor skolen.  Det er skoleleders ansvar å finne løsninger på 

konflikten, foreldrekontaktens oppgave er å målbære foreldrenes synspunkter. 

 

Når det er konflikter mellom enkeltelever / grupper av elever og læreren, kan dette ofte løses 

ved samtale mellom partene.  I tilfeller hvor man ikke kommer fram til en løsning, bringes 

saken videre til skoleledelsen.  Da skal foreldrene eller foreldrekontakten være tilstede. 

 

I formelle klagesaker kan foreldrekontakten veilede foreldrene i framgangsmåte og saksgang, 

og påse at saksbehandlingen er korrekt. FUG har utarbeidet et eget hefte til hjelp i slike saker:  

”Klage og klagebehandling i grunnskolen”.  Dette kan bestilles på FUGs internettsider: 

http://www.fug.no  

 

Foreldrene har også rett til å få hjelp og veiledning fra skolen og/eller kommunen i 

klagesaker, for eksempel til utforming av klagebrev. 

 

 

Foreldrekontaktenes faste oppgaver ved Folldal skole: 

8. klasse Organisere komité til avslutningsfest på våren 

9. klasse Organisere komité til avslutningsfest på våren 
 

 

http://www.fug.no/


  

Hvor kan foreldre finne informasjon? 

Foreldreutvalget for grunnskolen, FUG, har mye nyttig informasjon på sine nettsider 

www.fug.no.  Her kan bøker, hefter og brosjyrer bestilles, men må avtales med skoleledelsen 

dersom det er ønskelig at skolen betaler. I tillegg finner man informasjon på siden 

www.foreldrenettet.no.   Denne er også linket fra FUG’s nettsider. 
 

http://www.fug.no/
http://www.foreldrenettet.no/

