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VEDTEKTER 

FOR 

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) 

VED JØRPELAND UNGDOMSSKOLE 

 

 

§1. FAU- Foreldrearbeidsutvalget 

Alle foreldre / foresatte ved Jørpeland ungdomsskole er representert i FAU gjennom de 

foreldrevalgte FAU representantene. 

 

§2. FAU sitt formål er å  

• Være et bindeledd mellom foreldre/foreldrekontakter og skolen/ skolens styre 

(Samarbeidsutvalget / SU).  

• Ivareta og fremme fellesinteressene til skolens foreldre 

• Medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø og et 

godt samhold mellom hjemmet og skolen.  

 

Arbeidsutvalgets oppgaver er ikke: 

- å behandle personalsaker og saker som angår enkeltpersoner 

 

§ 3. Valg – nytt vedtak 

En representant fra hver klasse velges til FAU fortrinnsvis 3 år om gangen. Valg av 

trinnrepresentanter skjer på første foreldremøte høsten i 8.klasse.  

 

FAU konstituerer seg selv med leder, nestleder, sekretær og ansvarlig for FAU sin 

internettside for et år av gangen. Valget skjer på første møtet om høsten. 

 

§ 4. Møter 

FAU har møte minimum en gang hvert kvartal, eller etter behov. FAU er beslutningsdyktig 

ved minimum 5 representanter.  

Møteinnkalling skal skje skriftlig. Ved avstemming gjelder prinsippet om simpelt flertall. Ved 

stemmelikhet har utvalgets leder dobbeltstemme. Referat skal føres for alle møter. 

Møteinnkalling og møtereferat sendes arbeidsutvalgets medlemmer samt publiseres på 

skolens internett sider. Referatet godkjennes på påfølgende møte i FAU.  

 

  

§ 5. FAU har følgende undergrupper 

Juleballet: 8.og 10.klasse sine foreldrekontakter 

Avslutningsfest for10.klassingene: 9.klasse sine foreldrekontakter 

Gruppene velger leder. Mandat for gruppene vedtas i FAU. 

FAU kan opprette undergrupper ut fra behov. 

 

§6. Samarbeidsutvalget ved Jørpeland Ungdomsskole 

FAU velger 3 medlemmer og 2 varamedlemmer til skolens samarbeidsutvalg (SU)og 

skolemiljøutvalg(SMU). 

Lederen i FAU skal være den ene av medlemmene. Funksjonstiden er 2 år, med rullerende 

utskiftning.  

 

§ 7.Taushetsplikt 

Forvaltningsloven sine regler om taushetsplikt gjelder for foreldrekontakter og medlemmer av 
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skolen sine rådsorgan (opplæringsloven § 15-1). 

 

§ 8. Vedtektsendring 

Forslag til endringer eller tillegg til disse retningslinjer må sendes skriftlig til FAU. Endringer 

i retningslinjene krever 2/3 flertall ved behandling i FAU. 

 

Annet:  

 

Medlemmer fra FAU er med på foreldremøte våren før og orienterer om arbeidet i FAU. 

10.trinnsrepresentanene fungerer som valg komité. Funksjonstiden følger skoleåret. 

Hver høst innkalles det til et møte med FAU og alle foreldrekontaktene, der Rektor inviterer 

 

 

 

 

Vedtektene er endret av FAU 26. november 2019. 

 

 

 


