
FAU – Foreldrerådets arbeidsutval 
Dette er eit dynamisk dokument som FAU til ein kvar tid må oppdatere i tråd 
med endra mandat eller behov. 

Mandat 

Alle foreldre/foresatte som har barn på Orstad skule, er medlemmer av skolens 
foreldreråd. Foreldrerådet vel eit arbeidsutvalg, FAU, som er foreldra sitt 
talerør overfor skolen. FAU sitt mandat er heimla i opplæringslova § 11-4: 

«FAU skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og 
foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. FAU skal 
arbeide for å skape godt samarbeid mellom heimen og skolen, leggje til rette for 
trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og 
lokalsamfunnet.» 

Med dette utgangspunktet vel FAU sjølv kva dei vil fylle møta med. Aktuelle 
tema kan vere: 

• det psykososiale miljøet 
• skuleresultat (prøver, eksamen) 
• elev- og foreldreundersøkinga 
• samarbeidet heim-skule 
• natteravn-ordninga 

Organisering 

FAU på Orstad skule består av åtte foreldrerepresentantar. Representantane 
er fordelt slik: 

• 3 representantar frå 1-4. trinn 
• 2 representantar frå 5-7. trinn 
• 2 representantar frå 8-10. trinn 
• 1 representant frå SFO 

Kvar representant deltek i FAU i to år. Ved avslutninga av eit skuleår blir fire av 
representantane skifta ut. FAU sett ned ein valkomité som har ansvar for å 
rekruttere nye medlemmar ut frå fordelinga på trinna. 

På første møtet om hausten vel FAU ein leiar og ein nestleiar. FAU blir einige om 
ein skal ha fast referent eller om denne oppgåva skal gå på omgang. Ved fråver 
melder FAU-representantane frå til FAU-leiar. FAU-leiar har ansvar for å lage 
sakliste til kvart møte. 



Rektor er ikkje ein del av FAU, men vil delta med saker og informasjon frå 
skulen. FAU har ansvaret for å planleggje og gjennomføre oppgåvene som FAU 
tek på seg. 

FAU på Orstad skule held om lag 6 møter i løpet av eit skuleår.  

Ein av FAU-representantane deltek i Kommunalt foreldreutval (KFU). Er 
representanten forhindra frå å møte, stiller ein av dei andre FAU-
representantane. 
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