VEDTEKTER FOR FAU – HÅNES SKOLE
§ 1 Foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Alle foreldre som har barn ved skolen er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
er et organ for foreldrerådet. FAU skal fremme fellesinteressen til foreldrene og være bindeleddet
mellom foreldrene og skolen, jf. opplæringsloven § 11-4.
§ 2 Valg til FAU
Foreldrene til elever på skolen velger én foreldrerepresentant og én varaforeldrerepresentant fra hver
klasse. Representantene velges for to år og fungerer som vara det første året. Vararepresentant rykker
automatisk opp som representant andre år. Hvis det er flere enn to klasser per trinn, møter likevel bare
to av representantene på trinnet fast i FAU. Vararepresentantene som skal møte i FAU året etter, leser
saksdokumentene til FAU det året de er vara.
På første trinn velges representant og vararepresentant på førskoledagen. FAU-leder og -nestleder
møter på førskoledagen for å informere om vervet som foreldrerepresentant (se retningslinjer for
foreldrerepresentanter ved Hånes skole, vedtatt av FAU 2.5.16).
Øvrige trinn (bortsett fra 7.) velger varaforeldrerepresentant på første foreldremøte i høstsemesteret.
Møtet avholdes senest i september.
§ 3 Konstituering
På siste FAU-møte før sommerferien deltar både foreldrerepresentanter og vararepresentanter. Om
mulig konstituerer nytt FAU seg avslutningsvis på møtet, eventuelt på første møte på høsten. Da
velges leder, nestleder og sekretær/referent.
§ 4 Valg til skolens styre og skolemiljøutvalg
Hvert andre år velger FAU to foreldrerepresentanter med personlig vara til skolens
styre/skolemiljøutvalg.
Til styret velges: Én forelder med personlig vararepresentant for to år.
I tillegg er FAU-leder medlem av styret det året vedkommende leder FAU, jf. opplæringsloven § 11-4.
Til skolemiljøutvalget velges: Én forelder med personlig vararepresentant for to år, jf.
opplæringsloven § 11-1a andre ledd og reglement for styret revidert av Kr.sand bystyre 20.4.2016,
samt bystyrevedtak 20.04.2016 SAK 47/16, se særlig punkt 3: «Skolene sørger selv for å supplere
styret med foreldre-/elevrepresentanter i henhold til opplæringslovens § 11-1a, 2. ledd når styret har
funksjon som skolemiljøutvalg.»
Valget foregår ved at rektor i løpet av vårsemesteret det året det er valg, informerer via mail og
skolens nettsider om at foreldre kan melde sitt kandidatur innen en fire ukers frist. FAU velger to av
kandidatene på siste FAU-møte før sommeren.
§ 5 Komiteer
Det kan velges underkomiteer for FAU, som arbeider med nærmere definerte oppgaver eller
prosjekter.

§ 6 Møter og beslutningsdyktighet
FAU har møte ca. en gang per måned. Hvis minst tre medlemmer krever det, holdes ekstraordinært
møte.
FAU er vedtaksdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede eller minimum én representant fra
hvert trinn. FAU består av to av foreldrerepresentantene på hvert trinn, i alt 14 representanter. Vara må
innkalles hvis ingen av de to faste FAU-foreldrerepresentantene kan møte.
Beslutninger treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
§ 7 Oppgaver
FAU er arbeidsutvalg for foreldrerådet og har i oppgave å fremme fellesinteressene til foreldre og
medvirke til at elever og foreldre tar aktiv del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. FAU 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, jf. opplæringsloven § 11-4.
Det faller utenfor FAUs oppgaver å behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever,
enkeltforeldre eller skolens personale.
I løpet av skoleåret skal FAU gå gjennom og vurdere om det er behov for endringer i årshjulet for
FAUs oppgaver, retningslinjene for foreldrerepresentanter og FAUs vedtekter.
§ 8 Økonomi
FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av foreldrerådet/FAU,
med unntak av arrangementer i tilknytning til 17. mai. Ved behov oppnevnes kasserer. På siste møte
før sommerferien legges det frem regnskap eller kontoutskrift over FAUs midler.
§ 9 Taushetsplikt
Foreldrerepresentanter er underlagt taushetsplikt, jf. opplæringsloven § 15-1 jf. forvaltningsloven § 13
flg.. For foreldrerepresentantene er det særlig taushetsplikt om «noens personlige forhold»
(forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1), som er aktuelt. «Noens personlige forhold» tolkes gjerne
som «opplysninger det er vanlig å ønske å holde for seg selv», slik som blant annet fysisk og psykisk
helse, økonomi, skoleprestasjoner og sosial fungering.
§ 10 Rektors rolle
Rektor deltar eller er tilgjengelig under FAU-møter.
§ 11 Endring av FAUs vedtekter
Forslag til endring av FAUs vedtekter sendes skriftlig til FAU-leder, senest tre uker før neste
FAUmøte. FAU behandler innkomne forslag og informerer alle foreldre om foretatte endringer.

FAU ved Hånes skole, 13.6.16

