
Foreldrerådets Arbeidsutvalg – FAU Ved Riska Ungdomsskole 
Vedtekter Revisjon 1 – 2016 



§ 1– Foreldrerådet 

Med grunnlag I “Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (Opplæringslova)” § 11-4. 
Foreldreråd ved grunnskoler: 
a) Alle foreldre som har barn ved skolen , er medlem av Foreldrerådet. 
b) Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samarbeid mellom hjemmet og skolen, legge til rette 

for trivsel og positive utvikling hos eleven og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. 
 



§ 2 – Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 

Foreldrerådet skal velge et arbeidsutvalg (FAU- Foreldrerådets arbeidsutvalg) som skal være det 
utøvende organ for foreldrerådet. 
a) FAU er sammensatt av en representant fra hver av klassene på skolen 
b) Ved skoleårets første foreldremøte blir nye FAU-representanter valgt. Det er trinnets lærere som 

tar dette opp, og ser til at representanter blir valgt. 
c) Alle nye representanters personalia skal innhentes av lærer som videreformidles til skolens adm.  
 
Fjorårets FAU-leder sørger for første møteinnkalling av nytt FAU og overlevering av nødvendig 
material.  



§ 3 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg 

FAU konstituerer seg på det første møtet og velger: 
 
a) Leder 
b) Nestleder 
c) Kasserer 
d) Sekretær 
e) 2 representanter med personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget (SU). Lederen for 

FAU skal være den ene av representantene. 
f) 1 representant for Samarbeidsmiljøutvalg (SMU) 
g) 1 representant til det Kommunale Foreldrerådet (KFU) 

 



§ 4 – Komiteer 

Det skal velges komiteer for FAU som arbeider med nærmere definerte oppgaver eller prosjekter. 
  
FAU skal ha følgende faste komiteer: 
 
a) Nyttårsballkomite 
b) Skoleavslutningsfest 
c) 17.maikomite. Denne komiteen består av de 4 representantene fra 8.klasse. 



§ 5 – Møter 

a) FAU har møter en gang i måneden. 
 
a) Det kan innkalles til ekstraordinære møter når minst 1/3 av medlemmene krever det. 
  
a) Møtereferatene offentliggjøres på skolens hjemmeside. 

 



§ 6 – Saksbehandling 

a) Før alle møtene skal det utarbeides en saksliste som sendes til alle representantene av FAU og 
skolens ledelse innen 5 dager før neste møte. Dette for å sikre at alle er best mulig forberedt, slik 
at møtene i størst mulig grad benyttes til løsningsorientert arbeid, delegering av oppgaver og til å 
fatte beslutninger. 
 

b) Leder er ansvarlig for å samle sakene til behandling i møtene. 
 

c) Sakslisten godkjennes når møtet starter. 



§ 7 – Økonomi 

a) FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av 
foreldrerådet/FAU.  
 

b) Bevilgninger skal kun gis til formål som kommer skolens elever direkte til gode.  
 

c) Regnskap legges fram på siste FAU-møte på våren og presenteres nytt FAU snarest etter 
oppstart til høsten. 

 



§ 8 – Taushetsplikt  

a) Foreldrerepresentanter er i følge Opplæringsloven §15-1underlagt taushetsplikt. 
 

b) FAU skal vise særlig varsomhet i behandlingen av saker som dreier seg om enkeltpersoner, 
enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale. 

 



§ 9 – Uenigheter i FAU 

a) FAU skal være et samlende utvalg og handle i henhold til elevenes og skolens interesser.  
 

b) Det er viktig at det er høyde for uenighet og diskusjon i FAU. Ved eventuelle uenigheter skal 
representantene holde seg saklige og styres av flertallet. 
 

c) Ved eventuelle avstemninger teller leders stemme dobbelt hvis antallet stemmeberettigede er et 
partall. 
 

d) Det kreves ikke fullt oppmøte for å avgjøre en sak. 



§ 10 – Rektors rolle 

a) Rektor og FAU har et gjensidig ansvar for for et godt hjem-skole-samarbeid. Dette innebærer 
blant annet at rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men 
også gjennom FAU og andre utvalg.  
 

b) FAU er foreldrenes organ og skal kommunisere direkte med Rektor. 
 

c) Når det er relevant skal FAU presentere saker og anbefalinger for rektor. Dette kan skje både i 
og utenfor FAU-møtene. 



§11 – Endringer av vedtektene 

a) Vedtektene skal vurderes for revisjon årlig. 
 

b) Forslag til endringer skal sendes skriftlig til FAU.  
 

c) FAU behandler innkomne forslag og informere om foretatte endringer. 
 


	Foreldrerådets Arbeidsutvalg – FAU Ved Riska Ungdomsskole
	§ 1– Foreldrerådet
	§ 2 – Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
	§ 3 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg
	§ 4 – Komiteer
	§ 5 – Møter
	§ 6 – Saksbehandling
	§ 7 – Økonomi
	§ 8 – Taushetsplikt 
	§ 9 – Uenigheter i FAU
	§ 10 – Rektors rolle
	§11 – Endringer av vedtektene

