
Vågsbygd skole
FAU sitt mandat og rolle – Lovverket

• Opplæringslovens § 1-1 – Formålet med opplæringen:

”Opplæringa i skole og lærebedrift, skal i samarbeid og forståing
med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og

lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. (…)”

• Opplæringslovens §§ 11,4 – Foreldreråd ved 
grunnskolar

  ”På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre 
som har barn i skolen er medlemmer. Foreldrerådet skal fremje
fellesinteressene til foreldra og medverke til at elever og foreldre tek
aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Foreldrerådet 
skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, 
leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape 
kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.”

   ”Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to
representantar med personlege vararepresentantar til

samarbeidsutvalet.”



FAU sitt mandat 

Foreldrene har rett til medvirkning i skolen. 
FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og 

ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

FAU skal med utgangspunkt i opplæringslovens § 11,4 :

• Fremme fellesinteressene til foreldrene
• Medvirke til at foreldrene tar et aktivt del i arbeidet for å skape et
  godt skolemiljø
• Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
• Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
• Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Dette er utgangspunktet når oppgaver og roller skal 
konkretiseres

Skolen, ved rektor, har ansvar for at hjem-skole samarbeidet 
og arbeidet i skolens rådsorganer kommer i gang.



Hva kan så FAU gjøre for å fylle mandatet sitt?

• FAU kan medvirke aktivt i :
- vurdering av skolen
- utviklingsarbeid i skolen
- utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene
- planlegging og oppfølging for å fjerne mobbing
- sosiale tiltak for elevene
- organiseringen av undervisningen
- utforming av egen skoles mål
- prosjekter som gjennomføres i skolen (f.eks IKT eller Teknolab)
- arbeidet med det fysiske skolemiljøet
- arbeidet med nærmiljøets trafikkforhold

– å få et godt samarbeid mellom hjem og skole.
–

Hva kan så FAU gjøre for å fylle mandatet sitt?

• FAU kan diskutere saker som tas opp i politiske utvalg og ulike  
  utvalg på skolen
• FAU kan planlegge og gjennomføre kurs og samlinger for
  foresatte og lærere i samarbeid med skoleledelsen
• FAU kan informere alle foreldre om ulike sider av sin virksomhet
  f.eks ved hjelp av egne foreldresider på skolens hjemmesider
• FAU bør samarbeide med, og innhente informasjon fra, hele
  foreldregruppen, skolens elever, lærere og ledelse 
• FAU kan være med på – og sikre kvaliteten på:

– overgangen mellom skoleslagene (fra barnehage til barneskole, 
barneskole til ungdomsskole og ungdomsskole til videregående 
skole)

– foreldrenes første møte med skolen, når elevene skrives inn, og på 
den første samlingen for foreldrene på første og åttende trinn.

• FAU kan på eget initiativ ta opp saker, ha kontakt med lag,
  organisasjoner og næringsliv i nærmiljøet.
• FAU kan også være en ressursbank for temaer i opplæringen.



Hvordan jobber et FAU?

FAU bør:

• utarbeide mål for eget arbeid – Hvilke saksområder ønsker FAU
  å være med på å legge premisser og hvilke oppgaver ønsker
  foreldrene å utføre.

• ha vedtekter som beskriver formål, og som bl. a inneholder
  informasjon om møte- og arbeidsrutiner, økonomi, 
  arbeidsområder, endring av vedtekter og organisering internt i
  FAU, herunder valgrutiner. 

• ha en valgordning som fungerer og skaper kontinuitet –
  Foreldrerådet fastsetter valgordningen
  (Foreldrekontakt/Trinnrepresentanter/Fritt valg)

• ha en god dialog og jevnlige møter med skolens ledelse. 
  Rektor har ikke møterett i FAU. FAU-leder kan ha faste trefftider
  med rektor. 

• Ha gode rutiner for samarbeid med foreldrene og bidra til at
  foreldrekontaktene har retningslinjer

• lage en årsplan for FAU-arbeidet – Hvilke saker skal prioriteres 
  inneværende skoleår og hvordan skal dette gjøres. Denne bør ha
  sammenheng med skolens aktivitetsplan.

• ha eget budsjett 

• sammen med skolens ledelse og ansatte lage en helhetlig plan 
  for skolens hjem-skole samarbeid – på ulike nivå.
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