
Velkommen	  som	  gruppekontakt	  ved	  Høybråten	  skole	  
 
Flott at du stiller for å hjelpe med samspill mellom hjem og skole! Som gruppekontakt er du valgt av de andre 
foreldrene for ett år av gangen. Som ny i rollen som gruppekontakt kan det være vanskelig å vite hva som 
forventes av deg, og hvilke oppgaver du skal gripe fatt i. FAU ved Høybråten skole (HFAU) har derfor utarbeidet 
dette tipsheftet for å gi informasjon om oppgaver og muligheter tilknyttet rollen som gruppekontakt. 
 

Kanal	  mellom	  foreldre	  og	  lærer	  
Kommunikasjon er viktig, og som gruppekontakt er en av oppgavene å videreformidle informasjon fra lærer til 
foreldrene og vice versa. Du/dere har kontakt med alle foreldrene i gruppen, og formidler deres ideer og 
synspunkter til lærer og andre instanser. Det kan være lurt å avtale treffpunkter med lærerne (og de ansatte på 
Aktivitetsskolen 1.-4. trinn) jevnlig, for eksempel én gang pr. semester. 
 

Foreldremøte	  
Som gruppekontakt er du/dere med på planleggingen av agenda til foreldredelen av møtet sammen med lærer. 
Send ut en mail til foreldrene i forkant for å høre hva de ønsker skal med på agendaen. Du/dere vil lede siste 
halvdel av møtet, etter at læreren er ferdig. Det er alltid lurt med et kort referat fra møtene. Delegér oppgaven til 
en av foreldrene, eller skriv selv. Send det ut til alle foreldrene i etterkant av møtet. 
 

Klasse-‐/Gruppeliste	  
Lage og oppdatere adresseliste for klassen/gruppa. Nyttig info på lista er: Navn på både barn og foreldre, 
adresse, e-postadresser og mobiltelefonnummer. Sett også inn kontaktinformasjon til kontaktlærer og teamet på 
trinnet og kontaktinformasjon til gruppekontaktene. Distribuér dette ut til foreldregruppen. 
 

Klasse-‐/gruppekasse	  
Hvis det er interesse for det i gruppen kan du/dere ta ansvar for å etablere en klasse-/gruppekasse, og samle inn 
penger til denne. Vanlig bidrag er ca kr 100 pr år. Klassekassen kan brukes til hyggelige ting for gruppen samlet, 
og skal hovedsakelig brukes til å dekke aktiviteter som ikke er initiert av skolen. 
 

Skriftlig	  vurdering/foreldresamtaler	  
To ganger i året blir foreldre invitert til foreldresamtaler med kontaktlæreren. Som gruppekontakt kan du/dere ta 
initiativ til å snakke om innhold i foreldresamtaler og skriftlig vurdering av elevene, for å sikre at gjennomføringen 
dekker behov både hos lærer og foreldre. 
 

Juleavslutning	  og	  sommeravslutning	  
De ulike trinnene har tradisjoner for juleavslutning og sommeravslutning, dette vet læreren og kan informere deg 
om. Snakk med skolen i forhold til ansvarsfordeling. Foreldrene har ofte ansvar for kaffe/te og eventuell 
bevertning, deres jobb som gruppekontakt er å delegere oppgavene til foreldrene. Gruppekontaktene har 
ansvaret for at det blir en liten markering for lærer (blomst/gave eller lignende og en liten tale), og arrangere et 
eventuelt loddsalg. Inntektene fra loddsalget går inn i klasse-/gruppekassen. 
 

Sommertur	  
Flere trinn har gode erfaringer med å arrangere sommertur for elever, foreldre og lærere i slutten av skoleåret. 
Som gruppekontakt er du/dere med på å arrangere. Snakk med de andre gruppekontaktene på trinnet for å 
avklare om alle grupper drar sammen, to og to eller hver gruppe for seg. Tips til steder å dra: Grønlihytta. 
 

Uformelle	  foreldretreff	  
Som forelder er det hyggelig å bli kjent med foreldrene til barns venner og skolekamerater. Ta initiativ til at 
foreldre kan møtes og bli kjent utenom de formelle møtepunktene, for eksempel mamma-/pappakvelder, 
foreldrefester etc. 
 



Miljø	  
Et viktig tema for at barna skal trives på skolen og ha godt læringsutbytte er at de har et godt klasse/gruppemiljø. 
Skolen har fokus på dette i skoletiden, og som gruppekontakt kan du oppfordre til og jobbe med hvordan 
foreldregruppa skal ivareta at alle barn føler seg inkludert. Et godt miljø må jobbes frem. Barna og foreldrene 
trenger tid til å bli kjent med hverandre. For noen oppleves dette kanskje tidkrevende, men erfaring tilsier at 
diverse tiltak kan være verdt investeringen. Et godt klassemiljø fremmer læring, kan hindre mobbing og 
utestenging, bedre barnas sosiale handlingsrepertoar, gi lavere terskel for å ta opp vanskelige ting før det blir 
konflikter og gir generelt tryggere barn og foreldre. Som gruppekontakt kan du/dere bidra til et godt klassemiljø 
gjennom å sette temaet på dagsorden på foreldremøtet og bidra i å utvikle og sette i gang diskusjoner knyttet til 
aktuelle områder som opptar foreldre og barn på trinnet. Hvis klassen/gruppa sliter med miljøet er du/dere som 
gruppekontakt en viktig bidragsyter i forhold til å etablere et godt miljø mellom foreldrene, og gjennom det bidra til 
å bygge et miljø som er preget av åpenhet. 
 

Gå	  til	  skolen™	  
HFAU arrangerer jevnlige “Gå-til-skolen™”-kampanjer for å motivere flest mulig barn og foreldre til å gå fremfor å 
kjøre bil. Dette sikrer en trygg skolevei for alle barn, i tillegg til at det er en god start på dagen. Som gruppekontakt 
hjelper du/dere til med å finne vakter til kampanjene. Nærmere informasjon om tidspunkter og hvordan dette 
gjennomføres kommer fra HFAU. 
 

Følgegrupper	  
Det kan være fint for barna å ha noen å gå sammen med til skolen. Gruppekontaktene kan bidra til å arrangere 
følgegrupper i klassen/gruppa som gir barn som bor i samme område mulighet til å ta følge til skolen. 
 

Stikk	  innom!™	  
Fire ganger i året arrangerer HFAU Stikk innom!™ på skolen på kveldstid. Stikk innom!™ er et populært 
arrangement hvor barna møtes til dans, spill og sosialt samvær. Som gruppekontakt hjelper du/dere til med å 
finne vakter til de ulike kveldene. Nærmere informasjon om tider og oppgaver kommer fra HFAU. 
 

17.	  mai	  
Gruppekontaktene på 5. trinn har ansvar for å arrangere Stikk innom!™ på skolen 17. mai. Ellers er det korpset 
eller koret som står for arrangementet på skolen på formiddagen, og vanligvis går lærerne sammen med elevene i 
toget. 
 

Leirskole	  på	  6.	  eller	  7.	  trinn	  
Skolen arrangerer leirskole på 6. eller 7. trinn. Leirskolen er bestilt gjennom skolen og organiseres av lærerne på 
trinnet. Kontoret har oversikt over hvor de ulike trinnene skal reise. Fra og med 2016 er Høvringen i Rondane 
bestilt for hvert år. For informasjon om Høvringen, gå inn på www.rondeheim.no 
 

Skoleball	  og	  avslutningsseremoni	  for	  7.	  trinn	  
Det arrangeres ball for 7. klassingene hvert år, og det er foreldrene som står for arrangementet. På skolens kontor 
finnes en perm hvor all informasjon om arrangementet og tidligere års erfaringer er samlet. I forbindelse med 
avslutningsseremonien for 7. trinn tar skolen ansvar for selve seremonien på skolen. Gruppekontaktene er 
ansvarlige for en sosial samling i etterkant. 
 

Aktivitetsskolen	  
Kommunikasjon mellom hjem og skole er viktig for å sikre et best mulig tilbud til alle barn. På 1.- 4. trinn velges en 
av gruppekontaktene på trinnet som kontaktperson i forhold til aktivitetsskolen. Sammen med en kontaktperson 
fra hvert av de andre trinnene, og en representant fra HFAU, gjennomføres møte med aktivitetsskolen en gang pr 
semester for å diskutere innhold og muligheter i aktivitetsskoletilbudet. Som gruppekontakt har du/dere ansvar for 
å hente inn informasjon fra de andre foreldrene i gruppen om aktuelle saker, og å formidle informasjon tilbake til 
foreldregruppen. 
 
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har utarbeidet ABC for gruppekontakter. Den kan du finne på:  
http://hfau.no/filer/ABC_for_foreldrekontakter_nb.pdf (bokmål) 
http://hfau.no/filer/ABC_for_foreldrekontakter_nn.pdf (nynorsk) 


