
 

 

TRINNENES FACEBOOK-GRUPPER 
Retningslinjene fra FAU skal ligge synlig ute på gruppene.  

 

ADMINISTRATOR: 

I hver FB-gruppe skal klassekontaktene stå som administrator for sin gruppe. 

Det betyr at rollene rullerer når nye foresatte trer inn som nye klassekontakter. Endring av administrator skal 

skje umiddelbart etter at en nye klassekontakter er i gang. Hver vår overfører altså avgåtte klassekontakter 

admin-oppgaven til nestemann.  

 

MEDLEMMER: 

Gruppene er for foresatte i det enkelte trinn. FAU stiller seg positive til at kontaktlærere er medlemmer, fordi 

vi ser at det kan være hensiktsmessig. Vi understreker at er høyst frivillig for hver enkelt.  

 

GRUPPENS INNHOLD: 

• Gruppene skal brukes til å formidle relevant informasjon som gjelder skolen, elev- og foreldregruppen.  

• Kommersielt innhold skal ikke publiseres.  

• Det skal ikke legges ut bilder eller filmer av andres barn uten samtykke fra deres foresatte. Det betyr at 

dersom du har tatt et bilde med mange barn under et arrangement, må du spørre samtlige foresatte av 

barn på bildet - og få tillatelse - før du publiserer det. Dersom du har filmet under et arrangement, må du 

spørre samtlige foresatte av barn i filmsnutten - og få tillatelse - før du kan publisere det. Dersom ikke 

alle foresatte av barn på bildet eller filmen svarer deg eller sier ja, kan du ikke publisere materialet. 

FAUs anbefaling er å la være å publisere bilder og filmer på gruppene. 

• Negative innlegg og diskusjoner hvor enkeltelever, hendelser eller lærere kan identifiseres skal ikke 

forekomme i gruppene. Har du en utfordring eller et problem du føler du må ta tak i, så gjør det i et annet 

forum enn i trinnets FB-gruppe.  

 

SLETTING AV INNHOLD: 

Dersom FAUs retningslinjer ikke overholdes, er det administrators oppgave å slette innleggene. 

Administrator har myndighet til å slette uten å informere avsender først.  

 

KLASSEGRUPPER: 

FAU håper at de som har opprettet egne klassegrupper følger de samme retningslinjene som nevnt over.  


