
Foreldrerådets arbeidsutvalg - F A U styret 
Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet 
velger et arbeidsutvalg (FAU styret) som er foreldrestemmen ovenfor skolen. FAU skal blant 
annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er 
trygt og godt.  
 
ForeldreArbeidsUtvalget (FAU styret) ved Buggeland skole skal bestå av 8 
foreldrerepresentanter, hvor 4 representanter skiftes ut hvert år.  
 
FAU styret organiserer sitt arbeid på følgende måte: 
 

• Leder og nestleder representerer foreldrene i skolens Samarbeidsutvalg og 
Skolemiljøutvalg 

• Sekretær (nettansvarlig) skriver referat fra FAU’s møter og legger dette ut på FAU sin 
hjemmeside 

• 3 styrerepresentanter er leder for hver sin arbeidsgruppe  

• Kasserer som holder oversikt over budsjett, inn- og utbetalinger og regnskap  

• Rektor er tilstede i første del av FAU styremøtene.  

• En representant deltar i KFU (Kommunalt Foreldre Utvalg) 
 
FAU styret skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom 
hjem og skole er godt. Det avholdes et årsmøte i juni for alle foreldre/foresatte på 
Buggeland skole. På dette møte presenterer FAU styret årsmelding, det blir gjort rede for 
status for styrets medlemmer og nye representanter blir valgt inn.  
Det er også satt av tid til eventuelt hvor foreldrene kan ta opp de ting ønsker. Informasjon 
vedrørende hjem-skole samarbeid legges ut på FAU sin hjemmeside 
FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.00 
 
FAU styret skal være en aktiv pådriver i: 

• Skolens arbeid med å lage et godt læringsmiljø på skolen 

• Skolens arbeid med å få til et godt psykososialt ved skolen som gir trygge elever som 
får maksimalt utbytte av undervisning, lek og kameratskap 

• Å fremme foreldreinnflytelsen på elevenes faglige og sosiale utvikling på skolen i tråd 
med retningslinjene for skolen 

• Å fremme et godt skole/hjem-samarbeid 

• Å bistå foreldrekontaktenes arbeid på trinnet, herunder i å skape en god dialog på 
foreldremøtene 

• Å fremme foreldrenes innflytelse på trygg skolevei og aktiviteter for bydelens barn og 
ungdom 

• Å fremme foreldrenes innflytelse på utviklingen i skolesituasjonen i bydelen 
 
Det er anledning til å søke midler fra FAU til arrangementer på det enkelte trinn, men disse 
kan ikke gå til læring (skolens gratisprinsipp) og skal ikke erstatte klassekassen. Ta kontakt 
med FAU om du har innspill på noen av disse (eller andre) områdene. Dersom du/dere har 



kommentarer, spørsmål eller innspill til denne veiledningen ta kontakt med FAU. 
Kontaktopplysninger finner du/dere på web-siden til FAU. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FAU Arbeidsgrupper 
Arbeidsgruppene er nå en godt etablert organisering av hjem-skole samarbeidet på skolen 
vår. Vi har valgt å organisere arbeidsgruppene inn i 3 grupper.  
 
Det er 2 foreldrerepresentanter fra hvert trinn som skal være med i arbeidsgruppene. Disse 
to blir valgt av de 6 foreldrerepresentantene som blir valgt på foreldremøtet om våren.  
 
FAU Arbeidsgruppene møtes FØRSTE TIRSDAG I HVER MÅNED (fra september/oktober til og 
med juni). Arbeidsgruppe 1 og 3 har fast møtested på lærerværelset på Buggeland Skole. 
Møtetidspunkt for alle gruppene er 19.00 til 20.00. Samtlige representanter har selv 
ansvaret for å holde seg orientert om endringer i møteplan mv som blir publisert på web-
sidene til FAU Buggeland. 
 
Saker kan meldes til FAU Buggeland. 

FAU Arbeidsgruppe 1 
Består av 2 foreldrekontakter fra 1. og 2 . trinn + 1 fra styret i FAU (5 til sammen). 
Arbeidsgruppe 1 har ansvaret for:  
- skole/hjem samarbeidet  
- innspill til organisering og aktiviteter på SFO - trafikksikring og trygg skolevei  
- innspill fra foreldre  

ARB GR 1 
1. og 2. trinn 

LEDER 
Øystein Jelsa Johnsen 

ARB GR 2 
3. - 5. trinn 

LEDER 
Kari Winther Malde 
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ARB GR 3 
6. og 7. trinn 

LEDER 
Cathrine Oftedal 

LEDER 
Kjell Inge Oftedal 

 

NESTLEDER/KFU/SU 
Glenn Lothe 

KASSERER 
Sigbjørn Stangeland 

NETTANSVARLIG 
Svein Torkelsen 

Arb. Gr. 
Medlemmer 

Arb. Gr. 
Medlemmer 

Arb. Gr. 
Medlemmer 



- Temamøte for alle foreldrene  
- Arrangere vårdugnad i april 

FAU Arbeidsgruppe 2 
Består av foreldrekontakter fra 3.-5. trinn + 1 fra FAU styret (7 til sammen). Målsetning er å 
styrke det sosiale miljøet blant barn og foreldre i bydelen. Arbeidsgruppe 2 har ansvaret for: 
- Sosiale aktiviteter  
- Bingo 
- Sommeravslutning 
- Innspill fra foreldre  

FAU Arbeidsgruppe 3 
Består av foreldrekontakter fra 6. og 7. Trinn + 1 fra FAU styret. (5 til sammen). FAU 
Arbeidsgruppe 3 har ansvaret for:  
- Sjakkturnering 
- Innspill fra foreldre 
 


