
 

 

HVA ER EN KLASSEKONTAKT? 

Representant for foresatte for barn i samme klasse. 

Bindeledd mellom skolen/lærerne og de foresatte i klassen og mellom de foresatte og FAU. 

Velges av og blant de foresatte i klassen, det skal være to i hver klasse, men det er skolens 

ansvar at klassekontakter blir valgt. 

Det bør være kontinuitet/overlapping; bare én av klassekontaktene på valg om gangen, og 

velges da for to år. 

En av klassekontaktene skal representere klassen i FAU, den andre blir vara. Det er opp til 

hver klasse å avgjøre om dette skal gjelde for ett eller to år.  

Bør helst velges om våren for å kunne komme i gang med arbeidet ved skolestart, men om det 

ikke lar seg gjennomføre, gjøres det på foreldremøtet om høsten. 

 

KLASSEKONTAKTENS OPPGAVER  

Holde kontakt med de andre foresatte og motta innspill (f.eks. om saker til FAU) 

Planlegge klasse-/gruppeforeldremøter i samarbeid med kontaktlærerne hvis behov 

Evt. delegere oppgaver til de andre foresatte 

Klassekontakt har taushetsplikt (jfr. forvaltningslovens §13) 

Klassekontaktene skal ta vare på hefter, permer og evt. annet materiale de måtte få i 

forbindelse med klassekontakt-funksjonen og levere det videre til etterfølgende klassekontakt.  

 

MÅL 

Godt faglig og sosialt miljø i klassen/gruppa 

Nulltoleranse for mobbing 

Gode rutiner og hensiktsmessig organisering av samarbeidet mellom hjem og skole 

Klare retningslinjer for håndtering av uenighet og konflikter 

 

PRAKSIS VED STORSTEINNES SKOLE  

5. og 8. klasses foresatte arrangerer 17. mai-feiringa. 17.mai-komitéen bør utgjøre minst 4 

personer fra hver av klassene; de to klassekontaktene, samt to til. 

17. maikomitéen bør igangsette sitt arbeid i januar/februar. De må kontakte forrige års komité 

for å få papirer/minnepenn e.l. med oversikt over oppgaver, forslag til arbeidslister, 

møtereferat, evalueringer osv.  

Klassekontaktene (på alle trinn) må sørge for henting av klassenes faner/skilt seinest siste 

skoledag før 17. mai, og organisere sin klasse i toget. 



 

 

I 3. klasse må det i samarbeid med skolen planlegges og evt. bestilles leirskoleopphold. 

4. klasse arrangerer Halloween-fest for småtrinnet 

8. klasse arrangerer vårball 

9. klasse arrangerer Valentinsball 

10. klasse arrangerer juleball 

Hvis de nevnte klassene ikke ønsker å gjennomføre de aktuelle arrangementene, må det gis 

beskjed til FAU slik at andre klasser kan få tilbud om å arrangere hvis de ønsker. Dette bør tas 

opp og avgjøres på aktuell klasses foreldremøte om høsten. 
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