
Vedtekter for foreldrerådets arbeidsutvalg ved Wilds Minne skole 

Revidert og vedtatt på FAU-møte 23. April 2019. 

 

1. Foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. Foreldrerådet skal jobbe sammen for 

å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole, sørge for at alle elever trives og har 

en positiv utvikling, og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet 

(opplæringsloven § 11-4). 

 

Foreldrerådet velger representanter til FAU. FAU representerer alle foreldrene ved 

skolen. FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles 

interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å 

skape et godt skolemiljø. 

 

2. Oppgaver 

FAU på Wilds Minne skole skal jobbe med følgende oppgaver: 

● Informere alle foreldre om saker og legge frem saker spilt inn av foreldrene for 

FAU. 

● Samarbeide med, og viderebringe informasjon fra/til FAU og elevrådet, fra/til FAU 

og rektor og fra/til FAU og lærerne. 

● Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldrene. 

● Arrangere samlinger for foreldrene og lærerne, som storforeldremøter med ulike 

temaer. 

● Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel trafikk, 

skolemiljø, inneklima, ordensreglement, strategiske planer og komme med 

innspill til skolen i saker der foreldrenes engasjement er viktig. 

● Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. 
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● Det settes ned komiteer og/eller fokusgrupper etter behov og interesser. 

Satsingsområder vil også gis naturlig av skolens satsingsområder fra år til år, 

samt ut i fra hensikten med FAU slik den er formulert i opplæringsloven. 

 

3. Møter 

FAU har møter hver 6 uke. Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av medlemmene, 

eller styret (leder, nestleder, kasserer, sekretær, informasjonsansvarlig) krever det. 

Møteledelsen er FAU-lederens ansvar. Dette ansvaret kan delegeres til noen andre 

medlemmer, men agendaen skal alltid være kjent for FAU-leder og resten av FAU. FAU 

er vedtaksdyktig dersom 2/3 av medlemmene er til stede (en representant fra hver 

klasse er stemmeberettiget). 

 

4. Rektors rolle 

Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Det innebærer 

blant annet at rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare 

enkeltvis, men også gjennom FAU og andre utvalg. FAU er foreldrenes organ, men det 

kan være nyttig å få informasjon direkte fra skolens ledelse. Dette styrer rektors 

deltakelse på FAU-møter. 

 

5. Informasjon og kommunikasjon 

FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. FAU informerer øvrige foreldre ved at 

innkalling, referat og andre saks- og styringsdokumenter fra FAU sendes skoleledelsen 

og gjennom dem publiseres på skolens hjemmeside. Det bør gis informasjon på 

ukeplanen når det foreligger nytt fra FAU, med henvisning til skolens hjemmeside.  

Andre kommunikasjonskanaler som for eksempel facebook eller spond kan benyttes for 

intern kommunikasjon mellom eventuelle tematisk undergruppene i FAU, dette avklares 

etter behov og ønske i FAU-møtene.  
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FAU forholder seg til følgende kommunikasjonsregler: 

● Negative tilbakemeldinger skjer per telefon eller i møte, aldri per e-post eller på 

nettet gjennom for eksempel sosiale medier.  

● Foresatte, barn og ansatte ved skolen skal alltid opptre høflig og med respekt 

overfor hverandre. 

● Foresatte går riktig tjenestevei ved henvendelser til skolen. Det vil i hovedsak si 

via kontaktlærer → skolens ledelse → oppvekstsektor. I enkelte tilfeller vil det 

være unntak fra dette. Det gjelder for eksempel ved klage på lærer, da skal klagen 

tas til skoleledelse/skoleleder. Et annet unntak er i §9a-saker hvor det kan 

påklages til Fylkesmann. 

 

6. Verdigrunnlag i FAU 

FAU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever. Det er viktig at 

det er høyde for uenighet og diskusjon i FAU. Dersom det oppstår konflikter, må 

representantene holde seg saklige og ha alle elever i sentrum. Overordnet del av 

læreplanverket utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf og de 

overordnede prinsippene for grunnopplæringen. I tillegg er det i skoleåret 2018/2019 

utarbeidet et spesifikt verdigrunnlag for samarbeidet mellom skolen og foreldrene ved 

Wilds Minne skole, se eget dokument. Verdigrunnlaget revideres ved oppstart av hvert 

skoleår/nye FAU, i samarbeid mellom skoleledelse og FAU.  

 

7. Valg av FAU 

FAU-representantene på Wilds Minne skole velges på følgende måte: 

Det velges to vararepresentanter til FAU på våren fra 1. Klasse til 6. Klasse. 

Representantene for 1. klassetrinn velges i første foreldremøte ved nytt skoleår. 

Valgene skjer helst i forbindelse med foreldremøter. Rektor og tidligere FAU-leder sørger 

for opplæringen av nye tillitsvalgte.  
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Kontaktlærer informerer om valgte representanter til skoleledelse. Representantene 

velges for 1-2 år av gangen. For hver representant er det en vara. Vararepresentantene 

møter som stedfortreder ved frafall fra faste representanter. Vararepresentanten rykker 

opp som representanter det påfølgende år for å sikre kontinuitet. Av hensyn til 

kontinuitet, bør også FAU-nestleder rykke opp til å bli FAU-leder det påfølgende år. Det 

er viktig at foreldrerepresentantene gjenspeiler et representativt utvalg elever med 

hensyn til kjønnsfordeling. 

 

8. Konstituering av FAU og valg til andre utvalg 

FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder, nestleder, kasserer, 

sekretær, informasjonsansvarlig. Foreldrene skal også være representert i skolens styre 

og skolemiljøutvalget. FAU velger to representanter med personlige vararepresentanter 

til styret. Lederen for FAU skal være den ene av representantene. Skolens styre møtes 

minimum 6 ganger i året. 

 

9. Økonomi 

Bevilgninger til FAU kan kun gis til formål som kommer alle skolens elever direkte til 

gode. FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn. Regnskap legges fram på 

siste FAU-møte på våren. FAU ved Wilds Minne skole disponerer en konto opprettet av 

kommunen. Kommunens kontonummer er: 3201.70.49142. Innbetalinger må merkes 

med ansvar: 72300 og prosjektnummer 1700277.  

 

10. Taushetsplikt 

Hovedregelen er at alle vedtak og beslutninger tatt i FAU videreformidles til øvrige 

foreldre. Enkeltsaker som faller inn under opplæringslovens § 9A, hvor det er behov for 

taushetsplikt, skal ikke behandles i FAU. Dersom det er spesielle saker hvor hensynet til 
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taushetsplikt melder seg, avtales dette fra sak til sak i FAU. FAU skal ikke involvere seg i 

personalsaker, men ev. henvise disse til arbeidsgiver. 

 

11. Endringer av vedtektene 

Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder, senest tre uker før 

neste FAU-møte. FAU behandler innkomne forslag og informerer alle foreldre om 

foretatte endringer. Endringer krever ⅔ flertall av stemmeberettigede i FAU. Vedtektene 

revideres en gang i året ved oppstart av nytt skoleår. 
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