ÅRSHJUL - FAU Ski ungdomsskole
August
Første torsdag
etter skolestart

Hva skjer
Velkomstkveld 8. trinn

September

Hva skjer
FAU møte. Valg til styre og komiteer.
Gå i gjennom oppgaver og
fokusområder. Valg av ballkomite.
Styre. Leder, nestleder, sekretær,
kasserer, representant til KFU

Oktober

Desember

Januar
Andre lørdag
Siste fredag

Februar

Dato ikke satt

Mars
Siste torsdag før
påske

April

Personalrom skolen

Foreldremøter 8 og 9 trinn

Aulaen

Hva skjer
FAU møte
Foreldremøter 10. trinn

Personalrom skolen
Aulaen

Kjole og dress-salg før ballet som holdes
i januar
November

Hvor
Skolegården/aula

Kantina

Hva skjer
FAU møte. Valg av to stk. til musikal
komite.
Temakveld for foreldre

Aulaen

Hva skjer
FAU møte hvis behov

Personalrom skolen

Hva skjer
FAU møte
Musikal 10 trinn
Skoleball 10 trinn

Personalrom skolen
Rådhusteateret
Gymsalen/Aulaen

Hva skjer
FAU møte. Valg av to stk. til kabaret
komite.
Get together 8 trinn

Hva skjer
FAU møte
Kabaret 9 trinn med premierefest

Hva skjer
FAU møte. Velge arbeidsgruppe til
Velkommenfest 8 trinn

Ansvar
Skolen sammen med FAU
og foresatte og elever 9.
trinn. Se skriv punkt 1
Ansvar
Rektor innkaller
FAU leder

FAU representantene
informerer om arbeidet i
FAU i sine klasser. Husk å
be kontaktlærer om å
sette av litt tid til dette. Gå
gjennom årshjulet.
Ansvar
FAU leder innkaller
Skolen kaller inn
Ballkomiteen
Se skriv punkt 2
Ansvar
FAU leder innkaller

Personalrom skolen
Hele skolen

Personalrom skolen
Rådhusteateret

Personalrommet

Sosialkomiteen arrangerer
høst og/eller vår i
samarbeid med skole.
Ansvar
FAU leder innkaller
Ansvar
FAU leder innkaller
Se skriv punkt 3
10 trinns foreldre sammen
med skolen og Fau. Se
skriv punkt 6
Ansvar
FAU leder innkaller
Foresatte på 8 trinn
sammen lærerne på
trinnet. Ansvarlig er
inspektør. Se skriv punkt 4
Ansvar
FAU leder innkaller
Skolen.
FAU har salg før
forestilling. Se skriv punkt
5
Ansvar
FAU leder innkaller

Mai
Før 17.mai

Foreldremøter

Velge klassekontakter og
FAU representanter for
neste år.

Hva skjer
FAU møte
Dugnad uteområdet

Ansvar
FAU leder kaller inn.
Skolen sammen med FAU.
Se skriv punkt 7
FAU leder/nestleder

Informasjonsmøte for nye 8 trinn
Juni

Hva skjer
FAU møte hvis behov -avklar hvem som
har planer/ønske om å sitte et år til
samt hvilke roller som er på valg
Avslutning for 10. trinn

Ansvar
FAU leder innkaller

Ski Rådhusteater

Skolen er ansvarlig. Se
punkt skriv 8

Minner om dugnadsplikten der alle foreldre MÅ delta for at gjennomføringen av
arrangementer skal være mulig. Vi anbefaler at klassekontaktene lager «dugnadsliste» og
holder oversikt – erfaring viser også at det kan være lettere for klassekontakt og «dele ut»
dugnader enn å be om frivillige. Dette for å sørge at så mange som mulig bidrar og for at
det ikke skal bli så mye på enkeltpersoner som «alltid» melder seg frivillig!
FAUmøter – i oversikten er det lagt opp til et møte per måned, skoleåret 2018/2019 valgte
vi å ha hver 6. uke. Det har vært et bra intervall. Møtefrekvens er opp til hvert enkelt FAU
å bestemme.

Arrangementer for elevene og foreldrenes roller og oppgaver
1) VELKOMSTKVELD FOR NYE 8 TRINNS ELEVER OG FORESATTE
Når: første torsdag etter oppstart skole kl. 17.30 – 19.30
Sted: Skolegården/aula/egen sal/kantine
Komiteene må dannes og starte planlegging av arbeidet før sommerferien.
Forventet oppmøte ca. 400 – 500 mennesker
Program: Alle starter i sitt klasserom, for å hilse og treffes, dette er ikke et foreldremøte.
Mens elever og foresatte er i klassene går rektor og en FAU representant (fortrinnsvis leder)
rundt i alle klassene for å hilse på. Etter dette møtes man ute eller inne i et av skolens lokaler
(væravhengig). Salg av grillmat/kaker og drikke (opp til gjeldene FAU å avgjøre hva slags
servering man gjør). Ved servering av kaker/kaffe er dette gratis, men heng opp plakater om
at det er frivillig å Vippse en sum til FAU og elever. Mingle i skolegården. Det er 9.trinn som
skal stille som dugnad på dette arrangementet. Det ønskelig at Nattravnene inviteres til
dette møtet for å informere og skaffe flere deltagere.
Oppgaver (forslag, men årets arrangører blir enige):

•

Planleggingskomite: (6 foresatte) få tak i sponset grillmat, organiser drikke, kaffe,
kaker og tilbehør (tilpasses i forhold til hva man ønsker å servere). Lage banner med
klassenavn til å henge opp. Lage Vipps plakater, ØB hvis aktuelt, skrive erfaringsnotat
•
Kjøkkenkomite: (6 foresatte + 6 elever) Handle inn mat og tilberede på
skolekjøkkenet dagen før og samme dag og serve grillstasjonene ute med påfyll
underveis. Hvis man går for kaker, kaffe og saft/brus - skal dette skaffes gjennom
foreldre og det vil ikke være behov for denne gruppen.

• Opprigg/nedriggskomitee: (2 foresatte og 2 elever fra hver klasse)
Få tak i griller, grillkull, utstyr til grillene. Telt til å ha over matservering. Rigge opp dette i
tide til serveringskomiteen.
Sette ut bord til mat, drikke, kaker, søplestasjoner for papp, plast, matavfall. Halvparten
rigger opp og halvparten rigger ned.
• Serveringskomite (6 personer + 6 elever )
Skaffe bespisningsutstyr, servietter ol. Fyre opp griller i tide, passe på disse og starte
grilling så det er klart til serveringen starter.
Salg og servering av grillmat, drikke, kaffe, kaker.
•

Alle gruppene skriver erfaringsnotat, en ansvarlig lager et skriv av og sender til FAU
leder og skolen. Skolen har erfaringsnotater fra foregående år, bruk disse i
planleggingsfasen.

2) BRUKTSALG AV BALLANTREKK
Når: Oktober
Sted: Kantinen
FAU ønsker å ha fokus på gjenbruk samt lavere kostnader for balldeltagere og arrangerer
derfor salg av brukte ballkjoler. Skolen gir skriv til elever i 10. trinn om muligheten for å
kjøpe, FAU må sørge for å spre budskapet til fjorårets 10. trinn. Tips er å kontakte fjorårets
FAU representanter for 10. trinn og be de om å legge ut informasjon på gamle FB sider, legge
et innlegg på «Hva skjer i Ski» og oppfordrer alle FAU og klassekontakter til å like og dele
innlegget. Forslag til innlegg ligger hos skolen sammen med annen ball informasjon.

3) 10. TRINNS MUSIKAL
Når: 2. lørdag i januar. 2 forestillinger (kl. 11:00 og kl. 14:00).
Sted: Ski Rådhusteater
Kontaktlærere har ingen rolle.
To representanter fra FAU (10. trinn) har hovedansvaret og oppfølging mot skolens
representant. Viktig at denne gruppen nedsettes senest i desember for i god tid å invitere
foreldre.
Skolen dekker pizza og FAU brus til elevene for servering mellom forestillingene.

Oppgaver:
•
•
•
•

Kaker (2 kaker/klasse), kaffe (2 kanner/klasse) og brus/saft for salg mellom
forestillingene til inntjening
Rydding
10. trinns foreldrekontakter kjøper og deler ut blomsterbuketter til de ansvarlige
musikk- og dramalærerne rett etter siste forestilling.
Skrive erfaringsnotat fra arrangementet som sendes FAU leder og skolen.

4) 8. TRINNS «GET TOGHETER»
Når: Ingen gitt dato, avklares og formidles via skolen.
Sted: skolens lokaler
Festen er obligatorisk for lærere og elever og er i stor grad basert på dugnad fra foreldre.
Festen betales av FAU og skolen. Inspektør innkaller 8. trinns foreldrekontakter til møte i god
tid for å fordele oppgaver.
Oppgaver:
• Foreldre står på stasjoner (trenger ca. 2 voksene fra hver klasse).
• Det serveres pølser og saft (skolen kjøper inn), kaker (leveres av foreldre på trinnet)
foreldre serverer.
• Lærere har ansvar for elevgruppene.
• Alle deltar i opprydding etter arrangementet.

5) 9. TRINNS KABARET med PREMIEREFEST for elevene
Når: siste torsdag før påskeuka
Sted: Ski rådhusteater
Kontaktlærere har ingen rolle.
Alle fra FAU i 9. trinn legger ut info på respektive klassers Facebook gruppe for å sikre at alle
setter av dato. To FAU representanter sitter i en arrangementskomite sammen med en
representant fra skolen. Inspektør Ingrid Aasta Risdal kan svare på spørsmål.
Det er ingen pause i forestillingen.
Premierefest umiddelbart etter forestilling (servering av kaker og brus).
Oppgaver:
•
•

Sende informasjonsskriv til alle klassekontakter og be de spre informasjon om dato
og annen informasjon på alle klassenes Facebook side.
Ordne med kaker (4 kaker/klasse), kaffe (2 kanner/klasse), evt. brus/saft for salg og
alle elever. Kakene skal dekke både salg og til elevens premierefest.

•
•
•

9. trinns foreldrekontakter eller en FAU representant deler ut blomsterbuketter til de
ansvarlige musikk- og dramalærerne rett etter forestilling.
Ca. 5 stk til kiosk/kafevakt. Hold salget åpent før og etter forestilling.
Skrive erfaringsnotat som sendes til FAU leder og skolen.

6) 10. TRINNS BALL
Når: Kan være forskjellig fra år til år, per nå januar.
Sted: Gymsal/Aula på skolen
Oppgaver:
• Kjøpe inn dekor og pynte – sammen med skolen
• Forslag til dugnadsfordeling:
o 15.00-18.30 (rigging i gymsal og aula, pådekking, pynte, frakte mat og gjøre i
stand velkomstdrikker)
o 19.30 - 22.00 (nedrigg i gymsal, ivareta matrester, oppvask, rydde på plass
møbler og utstyr)
o 23.45 - slutt (nedrigg i aula, rydde på plass møbler og utstyr)
o I tillegg to vaktlag med ordensvakter (9. klasse-foreldre)
o Det bør være en leder for vært vaktlag. Avgående vaktlag bør gi en
statusrapport til det vaktlaget som går på neste vakt
o I hvert av vaktlagene (spesielt de to første) bør det være minst halvparten av
personene i vaktlaget være sterke slik at de håndterer løfting og bæring. Alle
bør ha med seg hansker.
• Kjøkkenkomite: (6 personer)
• Riggekomite: (6 personer)
• Ryddekomite: (6 personer)
• Vakter: (10 stk. fra 9. trinn) – forslag etter siste gjennomføring:
o Hvis neste års ball arrangeres i januar, så er det kanskje ikke behov for like
mange ordensvakter? Var for kaldt til at ungdommene oppholdt seg utendørs.
o Det bør være plassert én vakt ved hver åpen dør i alle byggene gjennom hele
ballet (inkludert inngangen til bygget hvor personalrommet er - denne døren
må stå oppe før/etter middag for å få ryddet mat og oppvask).
o Mens elevene spiste var det lite for ordensvaktene å gjøre. I denne perioden
hadde det vært tilstrekkelig med én ordensvakt pr dør slik at uvedkommende
ikke kan komme seg inn.
Fra 2018 ønsket skolen å arrangere sammen med 10. trinns foreldre og FAU. Det finnes en
del dokumenter om arrangementet som foreldrene kan få av skolens ledelse. Pris per elev:
maks 150 kr.
Mål er at prisen går ned for å få inkludert alle. Gratis eller veldig overkommelig.
7) DUGNAD på skolens uteområde
Når: rett før 17. mai
Sted: skolegården

Skolen arrangerer denne i samarbeid med FAU. Skolen kaller inn via transponder og
invitasjon sendes via FAU-representantene til klassene. 10 klasse deltar ikke.
Minimum 3 fra hver klasse. Ta med ungdommene.

8) AVSLUTNING FOR 10. TRINN
Skolen arrangerer og planlegger for denne aktiviteten, men FAU må stille med en person
som kan si noen år til avgangselever og lærere. Klassekontakter må ta ansvar for at alle
klassene har en egen avslutning etter skolens arrangement samt kjøpe inn gave til
kontaktlærer og eventuelt andre aktuelle lærere.

