
VEDTEKTER FOR TUNBALLEN FAU  
 
§ 1- 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. 

§ 2 - 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. 

§ 3 - Valg og konstituering Fjorårets FAU leder tar initiativ for første FAU møte. 

Første møte bør avholdes i slutten av august, senest første uke i september. Alle 
foreldrekontakter er medlem av FAU. Vararepresentanter er ikke pliktige medlemmer 
men oppfordres til å stille på hvert FAU møte.  

FAU konstituerer seg på det første møtet og velger leder, nestleder, sekretær, 
representanter til Samarbeidsutvalget (SAU) og Kommunalt Foreldre Utvalg 
(KomFUG). 

§ 4 - Møter FAU har møte 5-6 ganger i løpet av et år eller når minst tre medlemmer 
krever det. Møteplan for neste skoleår fremlegges på siste FAU møte før 
sommerferien. 

§ 6 - Oppgaver Konkrete oppgaver: 1. Foreldrekontaktene er sammen med 
kontaktlærer ansvarlig for gjennomføring av foreldremøter på skolen; 2. Hvert år vil 6 
klasse trinnet bli tildelt ansvar for at 17. Mai arrangement arrangeres sammen med 
kommunen. Se egne vedtekter rundt 17. Mai arrangement.  

§ 7 - Økonomi FAU har per d.d. ingen egne midler, og disponerer ingen bankkonto. 
En eventuell endring i dette skal gjøres i henhold til gjeldende lover og regler, og skal 
vedtas på (ekstra)ordinært FAU møte. 

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

§ 9 - Endringer av vedtektene Vedtektene gjennomgås på første foreldremøte på 
høsten hvert år. Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU. 
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