
 
 

FAU Årshjul 2020-21 
Arrangement Hva Når Ansv FAU/KK  og oppgaver  

Overnattingstur 
for 
mellomtrinnet 

Dette er et felles arrangement 
mellom skolen (styret) og FAU.  
Fortrinnsvis første Fredag i 
September 
Tilbakemelding 2019: 

- Ikke lov å ha med mobil 
- Gi beskjed om godteri 

 

6/9 Ansv 2019: Ingrid  og 
Elisabeth(FAU) 
 
Ansv 2020: FAU/KK 
mellomtrinnet, min 2 stk 
Navn: Elisabeth, Ingrid 
 

TV aksjon Mellomtrinnet (elevene) er 
ansvarlig  for TV aksjonen. Skolen 
bør oppfordres til å 
«motivere»/informere. Behov for 
ca. 6-7 foreldre m/biler 
 
Info i ukebrevet i forkant  
 
 

20/10 Ansv: Mellomtrinnet (2 stk) 
Navn:  
 
Oppgaver: Hente bøsser, 
fordele områder, skaffe 6-7 
foreldre med biler. Klistre 
lapper på bøsser og 
innsamlere, samle inn bøsser 
og levere bøssene i banken 
samme kveld. 
 

Disco-fest 
Høst 
 
 

Disco-festen avholdes i gymsalen, 
med kiosk. Alle barn i Bergsbygda 
inviteres. 
 
Bør være en del foreldre både inne 
og ute 
 

8/11 Ansv: Småtrinnet (2-3 stk) 
Navn: Elisabeth  
Christian ordne musikk? 
 
Oppgaver: innkjøp av 
kioskvarer, smoothie, pynte, 
musikk… 
 

Høst/Julemesse 
(Ny) 

Kombinert messe med salg av 
elevenes arbeider og kaker/pølser 
mm og evnt byttedag. Arrangeres 
ifm Julegrantenning 

1/12 Ansv: mellomtrinnet 
Navn:  Ingrid 
 
Oppgaver: diskuteres på neste 
møte. Stig koordinerer med 
Vel’et 
 

Juleavslutning 
 

FAU til disposisjon for skolen, 
avtales nærmere med rektor 
 
 

18/12 Ansv: Småtrinnet (2 stk) har 
ansvar for café.  
Navn:  
 
Oppgaver: iht behov 
 
FAU/KK bidrar etter behov 
 

  



 
 

Juletrefest 
 

Arrangere juletrefest for hele 
bygdas befolkning 
 
 

5/1 Ansv: småtrinnet (2 stk) 
Navn:  
 
Oppgaver: egen liste 
Alle FAU/KK bidrar 
 
 

Åpen skole 
 

FAU har ansvar for caféen og 
eventuelt rigge og rydde 
 
 

Jan/feb Ansv: Småtrinnet (2 stk) har 
ansvar for café.  
Navn: 
 
Oppgaver: skaffe kaker, sette 
ut kaker og kaffe under 
arrangement.Linda, Karen 
 
Alle FAU/KK bidrar 
 

Disco-fest 
Vår 
 

Disco-festen avholdes i gymsalen, 
med kiosk. Alle barn i Bergsbygda 
inviteres. 
 

 Ansv: Småtrinnet (2-3 stk) 
Navn:  
 
Oppgaver: innkjøp av 
kioskvarer, smoothie, pynte, 
musikk… 
 

Syttende Mai 
17.05.17 

Iht tradisjon. Det er mellomtrinnet 
som er ansvarlig for 17 mai 
gjennomføringen, ikke FAU.  
 
 

17/5 Ansv: Mellomtrinn (2 stk) 
Navn:  Ingrid (Kasse) 
 
Oppgaver: egen liste 

Skoleavslutning Skoleavslutning iht tradisjon. 
 
 

 Ansv: Småtrinnet (2 stk) har 
ansvar for café.  
Navn:  
 
Oppgaver: skaffe kaker, sette 
ut kaker og kaffe under 
arrangement. 
 
Alle FAU/KK bidrar  
 

 

• Andre aktiviteter 

• Dugnadsansvarlig: Christian 

• Veigruppe: Ingrid 

• Porsgrunn Kommunale Foreldreutvalg (PKFU): Stig. De som ønsker oppfordres til 

å være med 

• Styret: Stig 

 


