
 

Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! 

Informasjon fra FAU på foreldremøter  

FAU 2021/2022 på Søbakken skole består av: Renate Kjernlie Berget (leder), 

Magnus M. Nilsen, Martin Olsen, Turid Støa Ensrud, Kine Victoria Fosshaug, 

Erlend Winther Aasvik, Ellen Lerbak, Liv Grytli Mostuen, Silje Risbakken og Nina 

Granberg (styremedlemmer). 

Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet.  

FAU er foreldrerådets arbeidsutvalg, som fungerer som styre for Foreldrerådet. 

FAU på Søbakken skole arrangerer sosiale arrangementer som for eksempel 

17.mai og aktivitetsdager. Vi organiserer også dugnader. Men FAUs arbeid 

handler om mer enn dette. FAU er foreldregruppens talerør i samarbeid med 

skolen. Målet med FAU er å gi foreldrene reell medvirkning i skolens 

virksomhet og utvikling, at deres synspunkter blir hørt og tatt hensyn til, slik 

opplæringsloven krever. FAU skal blant annet sikre at foreldregruppen blir hørt 

i: 

 Vurdering av skolen 

 Utviklingsarbeid i skolen 

 Utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene 

 Planlegging og oppfølging for å fjerne mobbing 

 Sosiale tiltak for elevene 

 Organiseringen av undervisningen 

 Utforming av egen skoles mål 

 Prosjekter som gjennomføres i skolen (f.eks. IKT) 

 Arbeidet med det fysiske skolemiljøet 

 Arbeidet med nærmiljøets trafikkforhold 



 

Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! 

 Å få et godt samarbeid mellom hjem og skole 
 

Dette ivaretas blant annet ved at FAU har to representanter i driftsstyre ved 

skolen. Men vi ønsker å oppfordre alle til å komme med innspill til FAU om dere 

har tanker om noe som kan bidra til å gjøre Søbakken skole til en bedre skole 

for barna våre. Du kan ta kontakt med en av trinnkontaktene eller direkte med 

representant i FAU. 

Av andre ting FAU bidrar med kan nevnes at vi de siste årene har bidratt med 

100.000.- til nye leke- og klatreapparatene på skolens område og 30.000.- til 

nye skateelementer. Sammen med skolen bidrar FAU også med penger til 

7.klasses sommeravslutning, og FAU betaler også for gaver/blomster til lærerne 

ved sommeravslutninger.  

FAUs eneste inntektskilde er overskudd ved loddsalg og kiosksalg ved ulike 

arrangementer og avslutninger på skolen. Vi oppfordrer derfor de ulike 

klassetrinnene til også å ha loddsalg på avslutninger. 

FAU ønsker å ha en synlig økonomi, derfor vil budsjettet, når det er klart, bli 

gjort tilgjengelig i et dokument på skolens hjemmesider under fanen til FAU. 

Her kan hvem som helst se hva FAU har av utgifter og inntekter.  

 

 

 

 

 


