
 

 
Konsept mot mobbing, rasisme og  

enhver form for fysisk og psykisk vold. 

– Foreldrerepresentantene / FAU DSO – 

 

 

Foreldrerepresentantene / FAU (FR) på DSO er forpliktet – i samsvar med skolens modell 

og filosofien til Max Tau – å aktivt bidra til en skolehverdag, som er preget av respekt, 

verdsettelse og en ansvarsfull og sosial omgang med hverandre. 

Det er målsettingen til FR å etterleve og formidle disse verdiene, og å bidra til et miljø, hvor 

åpenhet og nysgjerrighet overfor medmennesker og andre kulturer står sentralt og hvor en 

positiv og respektfull omgang med hverandre etterleves. I tilfeller av mobbing, rassisme og 

ekskludering, fysisk, psykisk og verbal vold skal FAU være et kontaktpunkt og en 

samtalepartner for elever, foreldre, lærere og andre ansatte ved skolen. 

Først og fremst skal FR følge opp den formelle saksbehandlingen på skolen og ivareta den 

videre varslings- og meldingsprosess innenfor gjeldende lovverk. 

Dersom en FR eller et barn av en FR er involvert, kan en vararepresentant følge opp 

prosessen. 

FR blir informert om og invitert til relevante arrangementer/møter (i forbindelse med Anti-

Mobbe-Uka / Forebyggende Uke) av skolen og skal informere alle foreldre. 

FR støtter lærerne – ved starten av hvert undervisiningsår og ved behov også iløpet av året 

– i forhold til foreldreinformasjon rundt skolens konsept. Endringer og ny informasjon skal gis 

videre til foreldrene, slik at det hele tiden er klart hvilke retningslinjer som gjelder og hvem 

som kann kontaktes. 

FR er klar over sine roller/funksjoner og etterlever prinsippene om en aktiv, respektfull og 

åpen omgang med hverandre. Foreldrerepresentantene har konkrete tiltak i forbindelse med 

skolemiljøet: 

 Regelmessig kontakt mellom FR 

 Organisering av sosiale arrangementer (klasse, klassetrinn, skole) 

 FR er kontaktpersoner for nye foreldre/familier og skal aktivt bidra til en god 

integrasjon i klassen 

 FR bidrar til et godt klassemiljø og fremmer 

o Den gode kontakten mellom foreldrene  

o De gode relasjonene i klassen og med lærerne 

o Integrasjon 

o Samarbeid 

FR arbeider aktivt sammen med skolen, elevrådet og andre grupper.  

FR forplikter seg til å behandle all informasjon konfidensielt. 

 

Konseptet ble akseptert og vedtatt av FR. 

 

 

Oslo, 22.05.2018 


