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AKTIVITET Ansvar Tidspunkt Om arrangementet
(mer info om arrangementet lagt ut i Fronter)

TV-AKSJONEN Trinnkontakter 

7.trinn, og 

representant fra 

6.trinn

Høst

(dato fra NRK)

Hovedansvar: trinnkontakter 7.trinn, med 

representant fra 6.trinn (til opp-læring). 

Instrukser & koordinering fra kommunen. Alle 

trinn stiller med min. 2 bøssebærere.

JULEVERKSTED 5.trinn ansvarlig i 

samarbeid med 3. 

trinn

2. søndag i 

advent

Hovedansvar 5. trinn som deler oppgavene med 

3. trinn. Invitasjon til alle trinn m/familie. Kafé 

og juleaktiviteter.

MINIDISCO 2.trinn, sammen med 

1.trinn

Tidlig etter 

skolestart i 

januar

Arrangement for 1.-4.trinn m/familie på 

Stavsberg. 2.trinn har hovedansvar, 1.trinn 

delansvar.

NYTTÅRSFEST Samarbeid mellom 

trinnkontakter og 

kontaktlærere på 

7.trinn

Januar Arrangement for 5.-7.trinn. Rammen settes av 

trinnkontakter og kontaktlærere på 7.trinn i 

samarbeid. Aktiviteter, dans (evt. dansekurs i 

regi av skolen). Vakthold.

VEDLIKEHOLD 

(DUGNAD) 

UTEANLEGG

FAU i dialog med 

skoleleder. 

Rapportering til 

skoleleder om hva 

som er gjort når.

På 

forespørsel/ved 

behov

Skolens ansvarsområder:

•Alle nyoppsatte godkjente lekeapparater

• Sandvolleyballbanen m nett

• Fotballbaner m nett

• Håndballbaner m nett

• Skiløyper vinterstid

FAU vedlikeholder/utbedrer etter anmodning

• Skaterampen

• Hoppbakken

• Skøyteisen (3.trinn gis ansvar)

17.mai 4.trinn 17.mai 4.trinn har ansvaret for arrangementet og tar 

tidlig kontakt med kontaktlærer og skole for å 

koordinere arrangementet. Involverer samtlige 

foreldre/foresatte i trinn.

AVSLUTNING for 

7.TRINN

Samarbeid mellom 

trinnkontakter og 

kontaktlærere på 

7.trinn

Juni Høytidelig avslutning for 7.trinn. Skolen har 

overordnet ansvar og gir rammene. 

Trinnkontakter 7.trinn har kontakt med 

kontaktlærer 7.trinn.

AVSLUTNING 

SKOLEÅRET

6.trinn i samarbeid 

med skolen

Juni Alle elever m/familie inviteres. 6.trinn 

koordinerer. Skolen har ansvar for 

underholdning. Grilling, kaffe, kakesalg og 

lotteri

NB! Alle ansvarlige må skrive referat og legge ut på Fronter etter at aktiviteten er avviklet. Punkter: 

Erfaringer og praktiske råd til neste som skal gjennomføre tilsvarende aktivitet.

Inntekstfordeling ved aktiviteter:
Avslutning av skoleåret v/6. trinn: 25% til FAU og 75% til trinnet.

Øvrige aktiviteter: 75% til FAU og 25% til trinnet/trinnene som står som arrangør. 

Overskudd fordeles når dokumentasjon foreligger i form av regnskap og referat(er) på Fronter

STAVSBERG skoles AKTIVITETSKALENDER


