Vedtekter for foreningen FAU Bogafjell skole – sist revidert 24. mai 2018
§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er FAU Bogafjell skole og ble stiftet 3. januar 2017.
§ 2 Formål
FAU Bogafjell skole skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom
foreldrene og skolen og jobbe for et godt lærings- og psykososialt miljø for alle elever.
Virksomheten til FAU Bogafjell skole er begrenset til nærmiljøet i Sandnes.
§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.
§ 4 Medlemmer
Alle foreldre som har barn ved Bogafjell skole.
§ 5 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
§ 6 Kontingent
Det skal ikke under noen omstendighet kreves inn kontingent.
§ 7 Tillitsvalgtes og styrets godtgjørelse
Tillitsvalgte og styremedlemmer skal ikke motta honorar for sine verv. Det utbetales ikke
reisestøtte til tillitsvalgte eller styremedlemmer.
§ 8 Valg av foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Foreldrene på hvert trinn velger representanter og varamedlemmer til FAU Bogafjell skole.
For trinn 1-6 gjennomføres valget på siste foreldremøte i skoleåret. Påtroppende trinn 1
gjennomfører valg på informasjonsmøte i juni. Representantene bør vekselvis sitte 1 år og 2
år for å sikre god overlevering til nye representanter.
§ 9 Konstituering av styret FAU Bogafjell skole og valg til andre utvalg
FAU-representantene innstiller til valg leder, nestleder, kasserer, sekretær og
styremedlemmer. Styret blir valgt på årsmøtet. Det oppnevnte styret i FAU Bogafjell skole
velger to representanter med personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget (SU).
Lederen for styret FAU Bogafjell skole skal være den ene av representantene.
§ 10 Arbeidsgrupper
FAU Bogafjell skole har som minimum én arbeidsgruppe med to fokusområder: uteområdet
og psykososiale tiltak. Arbeidsgruppen har til vanlig møte første tirsdag hver måned gjennom
skoleåret.
§ 11 Taushetsplikt
Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikten. FAU Bogafjell skole skal
imidlertid ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre
eller skolens personale.
§ 12 Konflikter i FAU Bogafjell skole
FAU Bogafjell skole 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.
§ 13 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.

$ 14 Samarbeid mellom FAU Bogafjell skole og andre utvalg på skolen
FAU Bogafjell skole skal samarbeide med Elevrådet, Samarbeidsutvalget (SU) og
Skolemiljøutvalget (SMU).
§ 15 Årsmøte
Årsmøte, som skal avholdes årlig i perioden etter påske og frem til skoleslutt, er foreningens
høyeste myndighet. Årsmøte innkalles av styret med minst 1 måneds varsel ved kunngjøring
på skolens hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret
senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene
senest en uke før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. FAU representanter og klassekontakter har
møteplikt på årsmøte. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har
mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
Møteleder velges av årsmøtet.
Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest
1 uke før årsmøtet.
Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de
fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning
av saksliste.
§ 16 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan
føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må
stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved
vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke
foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og
stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte
stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer.
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis
ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som
har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige
kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 17 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1.
Behandle årsmelding
2.
Behandle regnskap
3.
Behandle innkomne forslag
4.
Vedta budsjett
5.
Velge leder, nestleder, kasserer og sekretær og styremedlemmer

§ 18 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de
stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære
årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta
avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
§ 19 Styret
Foreningen FAU Bogafjell skole ledes av et styre på minimum seks og maks tolv medlemmer.
Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret i FAU Bogafjell skole skal jobbe med følgende oppgaver:
1. Jobbe for elevenes vel, herunder elevenes vei til og fra skolen, elevenes
læringssituasjon på skolen og elevenes psykososiale miljø.
2. Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene.
3. Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen.
4. Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker.
5. Arrangere samlinger for foreldre og lærere, som storforeldremøter med ulike temaer.
6. Ha dialog med frivillige organisasjoner i nærmiljøet, bydelsutvalg og andre naturlige
aktører.
7. Gjennomføre initiativ i.h.h.t. § 10.
8. Gjennomføre årsmøte.
9. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
10. Administrere og føre nødvendig kontroll med FAU Bogafjell skoles økonomi i henhold
til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
11. Representere FAU Bogafjell skole utad.
Styremøter holdes til vanlig første tirsdag hver måned gjennom skoleåret. Ekstraordinært
styremøte holdes når 1/3 av styremedlemmene krever det. Møteledelsen er lederens ansvar.
Dette ansvaret kan delegeres til andre medlemmer, men agendaen skal alltid være kjent for
leder og resten av styret. Innkallinger og møtereferater offentliggjøres direkte til
styremedlemmene og/eller på skolens hjemmeside. Styret i FAU Bogafjell skole er
vedtaksdyktig dersom 2/3 av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet teller
møtelederens stemme dobbelt.
Bevilgninger til FAU Bogafjell skole kan kun gis til formål som kommer alle skolens elever
direkte til gode. FAU Bogafjell skole ved styret har disposisjonsrett over midler som kommer
inn, og disse midlene skal kun brukes på formål som kommer minimum en hel klasse til gode,
og som ellers fremmer bestemmelsene i vedtektene.
FAU Bogafjell skole tegnes av leder og kasserer i fellesskap.
§ 20 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å
ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§ 21 Oppløsning, sammenslutning og deling
Oppløsning av foreningen FAU Bogafjell skole kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 20.

