
Skoleåret 2017/2018 

TIL ALLE FORELDRE OG FORESATTE VED KASTELLET SKOLE 
 

Vi i FAU på Kastellet skole er opptatt av god informasjon til alle. Vi har derfor utarbeidet denne informasjonen, 
som vi håper er nyttig. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss om smått og stort. 

 
HVA ER FAU OG HVA GJØR VI? 
 
FAU står for Foreldrenes ArbeidsUtvalg, og er bindeleddet mellom skolen og de foresatte til elever på skolen. Det 
er ikke FAU sin rolle å være partsrepresentant eller å engasjere seg i enkeltsaker hvor enkeltelever er involvert, 
men slike saker kan selvsagt være førende for de områdene FAU ønsker å arbeide med. 

I FAU sitter alle de som til enhver tid er klassekontakter på skolen, fra 1. til 10. trinn. Den løpende organiseringen, 
oppfølgingen og kontakten med skolen har styret ansvaret for. Styret består for tiden av 7 medlemmer: leder, 
nestleder, økonomiansvarlig og 3 styremedlemmer.  

Vi har styremøte hver eller annenhver måned, og vi arrangerer 2-3 felles allmøter for hele FAU per skoleår. Det er 
obligatorisk oppmøte på disse allmøtene. 

Vi i styret ser på det å være med i FAU som en utrolig givende og fin rolle. Vi får god kjennskap til skolen og hva 
skolen jobber med og for. Vi får gode relasjoner til skolens ledelse og andre vi samarbeider med. Samtidig bidrar 
vi i stor grad til beste for våre barns skolehverdag, og det er utrolig givende. Arbeidet er frivillig og ulønnet, og vi 
legger inn et betydelig med dugnadstimer. Når det er sagt, er det viktig for oss at man kan bidra etter evne. Alle 
skal kunne engasjere seg i FAU – uansett hvor mye eller lite tid man har.  

Alle må påregne at de en gang i løpet av tiden på Kastellet blir klassekontakt, og får muligheten til å engasjere seg i 
FAU. Det er selvsagt også mulig å bli med i styre eller være engasjert i prosjekter selv om man ikke er 
klassekontakt. 

Dette styret har valgt å organisere vår virksomhet rundt prosjekter. Vi har en fast gruppe – skolemiljøgruppa, som 
er et løpende prosjekt. Dette er et så viktig tema at vi ønsker dedikerte personer i løpende dialog med skolen på 
dette. For øvrig engasjerer vi oss i prosjekter etter behov. Blant annet kan vi vel si at FAU på Kastellet har æren for 
at skolegrensene ikke ble radikalt flyttet for halvannet år siden da vi leverte et omfattende høringstilsvar og fikk 
med store deler av bydelen på dette. I senere tid organiserte FAU foreldrekorps til 17. mai-feiringen vår. Vi har 
også nylig bidratt til å skaffe vennebenker til skolen. Vi har flere prosjekter vi ønsker å ha, eksempelvis å 
undersøke muligheten for å opparbeide skoleveien gjennom Nordseterskogen eller i hvert fall sørge for en 
strøkasse. Skolekor er også et mulig prosjekt. Til slike prosjekter trenger vi engasjerte foresatte som vil bidra.  

Foruten egne prosjekter tas FAU med på råd i mange av de beslutningene som tas av skolen, vi har også 
representanter i skolens driftsstyre som gir oss mulighet til å påvirke, og som også gir oss nyttig innsikt i skolens 
virksomhet. 

 
ØKONOMIEN I FAU 

FAU har en egen økonomi som er basert på donasjoner og inntekter fra 17. mai. FAU får 25 % av inntektene fra 17. 
mai-arrangementet på skolen. Vennebenkene sponset FAU med penger donert fra en av foreldrenes 
arbeidsplasser. Vi oppfordrer også andre foreldre til å undersøke tilsvarende muligheter. 

FAU disponerer konti for alle klasser og trinn. Klassekontaktene har ansvaret for å opprette/ta i bruk klassekonti. 

FAU kan bidra med økonomisk støtte til ulike formål, og vi oppfordrer til å søke. Eksempelvis holder FAU noe av 
utstyret som benyttes til 17. mai, vi sponser noe turer og aktiviteter, og vi kan også støtte konkrete prosjekter. 
 
 
KLASSEKONTAKT 

FAU har utarbeidet en egen klassekontaktmanual med retningslinjer og tips til klassekontaktene på alle trinn. 
Klassekontaktene får dette formidlet ved starten av året, og forventes å kjenne dette.  
 
 
 



KLASSEKASSE 
 
Hver klasse oppfordres til å ha en klassekasse. Gratisprinsippet i opplæringsloven er viktig, og inntekter til 
klassekassa må baseres på frivillighet. Det er vanlig å samle inn 200 kroner fra alle i begynnelsen av hvert skoleår, 
men dette skal være frivillig. Disse pengene kan spares, men noe går til sommer- og julegave til kontaktlærere, 
innkjøp av baller, hoppetau mv til klassene osv. For øvrig må inntekter komme i form av dugnader, donasjoner ea. 
4. trinn arrangerer 17. mai. 75 % av inntektene går da til trinnet.  

Det er viktig at man begynner tidlig å sørge for en god trinnøkonomi. Fra klassekassa skal det betales transport til 
leirskole i 7. klasse, og tur med Hvite Busser eller tilsvarende i 9. klasse. Her håndheves gratisprinsippet strengt – 
ingen egenbetaling tillates. Det er laget et eget skriv fra FAU med tips til sparing.  

Et enkelt tips til noe inntjening er å sørge for loddsalg på jule - og sommeravslutninger, gjerne på trinnet i 
samarbeid. Vi oppfordrer til å overføre slike inntekter til de FAU-administrerte konti.  

 
KORPS 

Barna på Kastellet skole spiller i Bekkelaget skolekorps. Skolen har ikke et eget korps. 

Som nevnt organiserte FAU et foreldrekorp til 17. mai 2017. Dette ble en stor suksess: 
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/her-blaser-kastellet-foreldrene-en-lang-marsj-1.13519874 

Vi tror foreldrekorpset har kommet for å bli, og nye musikanter ønskes velkomne. Her er det ingen krav til 
kunnskap. De fleste av oss hadde ikke rørt instrumenter på veldig mange år. Vi øver et par timer og lar det stå til. 
Bare moro – og betyr mye for alle på 17. mai. Ta kontakt med Therese Karoline Larsen (leder FAU), kontaktinfo 
nedenfor. 
 
 
SPESIELT TIL NYE  

FAU har en lukket FB-gruppe for klassekontakter. Denne må minst en av klassekontaktene i hver klasse være med 
på. All den informasjonen du må følge med på kommer her.  

Videre har FAU en åpen FB-side som heter Kastellet skoles foreldreforening. Lik og følg. Her prøver vi å legge ut 
info løpende. Blant annet var det her foreldrekorpset ble til. 

Vi oppfordrer for øvrig til å bruke skolens nettsider og bli kjent i portalen. 

Det er viktig at foreldrene engasjerer seg i barnas skolegang, at vi blir kjent med hverandre og barnas venner. 
Dette er en svært viktig faktor i forebygging av mobbing og andre sosiale utfordringer. Det å kjenne hverandre når 
barna blir større og skal ut på egen hånd er også veldig viktig. Terskelen for å ta kontakt med hverandre, selv for 
de små tingene, blir da ikke så høy. Vi i FAU oppfordrer til å følge opp og gjennomføre vennegrupper og klassevise 
treff, og å organisere følgegrupper fra tidlig av. 

*** 

Dersom dere har spørsmål, innspill til oss, elle har lyst til å engasjere dere i FAU, ta gjerne kontakt. 
 
Med vennlig hilsen FAU Kastellet skole 
 
Leder: Therese Karoline Larsen, t 95260154, therese.karoline.larsen@altiboxmail.no 
Nestleder: Elin C Greiff, t 40217071, elin@norpark.no 


