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Bjørnsletta - FAU årshjul 2020/2021 
Alle FAU-møter avholdes i personalrommet kl. 19.00-20.30 om ikke annet er oppgitt.  
Personalrommet er åpent fra kl.18.00 for eventuelle komitémøter.   

I alle FAU-møter: Agenda og referat fra forrige møte, oppdatering fra komitèer og utvalg samt 
Driftsstyret, SMU og dialog med skolens ledelse. 

 

 

 

Tentative møtedatoer og frister for skoleåret 2020/2021 

Frist for å melde 
saker/levere saksunderlag 
til FAU-leder og sekretær  

FAU-møte  Frist for innsendelse av 
saker 

Sept Tirsdag 07/09-2020 6/9-20 
Okt Onsdag 07/10-2020 6/10-20 
Nov Tirsdag 10/11-2020 9/11-20 
Des Onsdag 9/12-2020 8/12-20 
Jan Tirsdag 12/1-2021 11/1-21 
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Feb Tirsdag 9/2-2021 8/2-21 
Mars Onsdag 10/3-2021 9/3-21 
April Tirsdag 13/4-2021 12/3-21 
Mai  Onsdag 12/5-2021 11/5-21 
Juni  Tirsdag 8/6-2021 7/6-21 

 

August/September  
Forberede og gjennomføre konstituerende møte i FAU.  

• Velge/konstituere leder, nestelder, referent og kasserer, samt en revisor.  
• Innstille representant til driftsstyret og samarbeidsutvalget (SMU)  
o Valg til komiteer  

o 17. mai-komiteer; Ettermiddagsarrangement (2. og 5. trinn) og frokostarrangement (8. trinn)  
o Nyttårsball komite (8.-10.trinn) 
o Trafikkkomite 
o AKS og skolehage  
o Sosialkomite 
o Natteravn 

o Ped.komite 

• Godkjenne årsregnskap og budsjett   
 

Annet: vedtekter, møteplan, årshjul, kommunikasjonskanaler og rutiner for referat.  

Oppdatere info om FAU på nettsidene til skolen og ev. i Brønnøysundregisteret  

Oktober 
• FAU-møte  

November/desember  
• Strategisk plan   

• Elevundersøkelse  

• Nasjonale prøver  

• Juleavslutning for skolen. FAU har bistått ved morgenarrangement.  

 

Januar /februar /mars 
• Nyttårsdisco 7. trinn. Ansvarlig klassekontakter/FAU 

• Nyttårsball ungdomstrinnet. Ansvarlig: FAU-komite  

• FAU-møter Evaluering av arrangement, elevundersøkelser, medarbeiderundersøkelse, 

foreldreundersøkelse  
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April  
• FAU-møte 

 

Mai/juni  
• 17. mai arrangement. FAU er ansvarlig  

• Avslutning 7. trinn og 10. trinn  

• FAU representanter velges på foreldremøte før sommerferien (FAU-rep ansvarlig for ev. egen 

etterfølger)  

• Forberede oppstart neste års FAU  

 

Andre aktiviteter (ikke plassert):  

• Tema-kveld (tidligere arrangert tema-kvelder om nettvett) 

• Organisering  salg av ballkjoler 

 

Skolens årshjul og skolerute 
 
Skolerute: https://bjornsletta.osloskolen.no/kalender/ 
Bjørnsletta skole årshjul https://bjornsletta.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/hjemskole-
samarbeid/felles-arrangement-skolearet-2018-2019/ 
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