
ÅRSHJUL FOR FORELDRE VED SOLVANG SKOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Skolestart  

Mandag uke 34 

Foreldremøter på trinn 

2. trinn: PPT deltar 

3. og 5. trinn: Helsesøster deltar 

 

Utviklingssamtaler 

på trinn 

Overnatting på skolen 

for 4. trinn 

17. mai 

Alle elever samles og synger 

i Øyerhallen 

Sommerfest – første onsdag i juni.  

Sitter trinnvis 

7. trinnsavlutning (6. trinnsforeldre 

ansvar) tirsdag siste skoleuke 

Elevkveld 5./6. trinn 

FAU serverer grøt til elevene 

siste skoledag før jul. 

Karneval 

Fredag uke 8 

 

 

Utviklingssamtaler på trinn 

Elevkveld 3./4. trinn 

 

FAU: Leder Anne Marie Sveipe  

FAU vil i løpet av skoleåret få besøk av helsesøster, barnevern og 

flyktningtjenesten på sine møter.  

 

Mer informasjon finner dere på skolens hjemmeside og på skolens 

Facebookprofil. 

Se også skolens årshjul, ukeplaner og FAU-referater. 

 

Storforeldremøte  

(Rus/Politi, Helsesøster, PPT, 

Nettvett) 

Elevkveld 1.-2. 

trinn 
Eldrekafe  

5. trinn baker 

Elevkveld 7. trinn 

 



 

Veiledning til foreldremøtet på høsten 

Foreldremøtene skal være en arena for å utvikle de gode 

samtalene. Gode samtaler mellom skolen og foreldre men 

også foreldre i mellom.  

Foreldremøter bør være en toveiskommunikasjon basert 

på åpenhet og tillit.  

Foreldre har i stor grad tillit til at skolens folk har 

kompetanse for læring. Møtene bør derfor ha et sosialt 

fokus. Viktige bånd skal knyttes slik at alle elever på 

Solvang får det beste utgangspunkt for å lykkes.  

Alle foreldremøter bør starte med at foreldrene 

presenterer seg. 

Faste grupper kan være fint for å skape trygge relsasjoner. 

Nye foreldre og faddere bør sitte på samme gruppe i 

begge møtene.  

Litt leik i starten er fint for å sette tonen for møtet og bli 

bedre kjent. 

Målet er at alle foreldre på de ulike trinnene skal føle seg 

velkommen og inkludert. Dette er et ansvar som ligger like 

mye på foreldregruppene som på skolen.  

Velkommen til foreldremøte! 

Bursdagsfeiringer 

FAU ønsker at alle foreldre følger disse retningslinjene for 

bursdagsselskap: 

• Invitasjoner deles ut på skolen dersom alle i 

klassen/trinnet, evt alle jenter/gutter, er invitert. 

• Gymsalen kan lånes ut til selskaper. Ta kontakt med 

administrasjonen på skolen 

 

FAU oppfordrer til  

• vennegrupper fra 1. trinn 

• at foreldre hjelper hverandre til å delta på idretts- og 

kulturaktiviteter 

FAU-ansvar 
3. trinn: 17.mai 
5. trinn: Bakst til eldrekafè 
6. trinn: Bevertning under 7. trinnsavslutningen 
7. trinn: Frivillig foreldreorganisert tur 


