
VEDTEKTER 

BÆRLAND SKOLE FAU 

§ 1- Foreningens navn 

Foreningens navn er: Bærland skole FAU og ble stiftet 28.11.2016 
 
§ 2- Foreldrerådet 

Alle foreldre som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. 
Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og 
skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape 
kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.  

§ 3 - Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet 
og er det utøvende organet for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom 
foreldrene og skolen. FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha 
medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.  

Skolens plan for skole/hjem-samarbeid ligger til grunn for disse vedtektene. 

§ 4 - Valg og konstituering  

Valg av nytt FAU skjer før sommerferien slik at FAU er klar til å begynne 
arbeidet tidlig på høsten. Det vil hvert år skje en utskifting av medlemmer i 
styret med henholdsvis 3 og 4 representanter. 

FAU består av en representant for hvert trinn i tillegg til leder. Hvert trinn 
velger også en vararepresentant. Vararepresentanter har anledning til å møte 
på FAU-møter, men har ikke stemmerett. 

Medlemmene/ varamedlemmene velges for 2 år av gangen. Leder velges hvert 
år. Alle medlemmer i FAU er valgbare som leder. 

FAU konstituerer seg på det første møtet og velger leder, (sekretær er 
nestleder), kasserer, sekretær og styremedlemmer til kommunalt FAU (2 stk), 
17. Mai komite (4 stk) og Skolemiljøutvalget (3 stk) e.a. 

 



 

§ 5 - Møter 

FAU har 4 møter høst og 4 møter på våren eller når FAU-leder eller minst tre 
medlemmer krever det. Møtet kan utgå dersom det ikke er aktuelle saker. 

FAU er beslutningsdyktige når minst tre medlemmer møter.  

Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

Innkalling sendes ut av rektor som sammen med FAU-leder utarbeider 
saksliste. Rektor og FAU-leder deler på møteledelsen. FAU-leder legger frem 
årsmelding på siste møte før sommeren. 

FAU-rep har selv ansvar for å gi beskjed til vara dersom en er forhindret fra å 
møte. 

§ 6 - Økonomi 

FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi 
av foreldrerådet/FAU. Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer skolens 
elever direkte til gode. Regnskap legges fram på fellesmøte mellom nytt og 
gammelt FAU.  

FAU’s midler disponeres av kasserer og FAU-leder.  

Kasserer og leder av 17. mai-komiteen har sammen ansvar for å telle opp 
kontanter etter 17. mai-arrangementet. 

Alle innkjøp må i forkant avklares med kasserer – og kvitteringer må leveres 
kasserer senest 14 dager etter innkjøpsdato. 

Nytt forslag: Det velges også en revisor som signerer årsrapport (leder velges 
til denne oppgaven) - vedtatt 28.08.17 

§ 7 - Taushetsplikt 

Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, gjelder for 
foreldrekontakter og medlemmer av skolens rådsorganer (Opplæringsloven § 
15 - 1). 

Taushetserklæring signeres av alle medlemmer på første møte etter 

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1


sommerferien. 

§ 8 - Endringer av vedtektene  
 Vedtektene gjennomgås en gang i året, på det første eller andre møte på høsten. 
Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU.  
 
§ 9 – Bærland skole FAU registreres som forening i 
Brønnøysundregistrene  
 På FAU-møte 28. november ble det besluttet å få registrert et organisasjonsnummer 
tilknyttet organisasjonen. Bærland skole FAU registreres derfor som forening. 
 

 
 

Sist revidert 29.08.2017 
 

Økonomisk profil 

 

Arrangement Inntekter Utgifter 

17. mai Salg av mat og drikke 
Salg av aktivitetskort (50,-) 

Matvarer 
Premier 
Overskudd 2019: 34300,- 

Juleavslutning Inngangspenger (50,-) 13.150,- (leie av lys og lyd) 
Overskudd 2018: 2675,- 

Leselystaksjonen  kr 30 pr elev pr elev i de 2 
vinnerklassene.  

Leirskole  200,- pr elev 
AL-programmet  16.000 (Lisens- kurs, materiell 

etc)  
SUM   
 

 
● FAU ønsker å kunne bidra ved investeringer ift å utvikle skolemiljøet (eks 

utemiljøet). 
● FAU vil ha en buffer på ca 35 000 på bok. Status pr 27.08.2019: 260 000,- 

 


