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Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Iglemyr Skole, Sandnes. 
 

Vedtatt: 29.08.2022 (erstatter vedtekter datert 04.02.2019) 
 

§ 1– Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 
Alle foreldre som har barn på Iglemyr skole er medlem av Foreldrerådet. 
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet 
mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. 
FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. Informasjon tilgjengeliggjøres for foreldrene via 
Iglemyr skole sine nettsider. 

 
§ 2 – Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 
Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. På Iglemyr skole velger vi FAU-representantene på følgende 
måte: 
Foreldrene på hvert trinn velger to representanter og én vara til FAU. Valget gjennomføres i hvert 
enkelt trinn på siste foreldremøte i skoleåret, eller så snart som mulig ved oppstart av nytt skoleår. 
Representantene skal vekselvis sitte 1 år og 2 år for å sikre god overlevering til nye representanter. 

 

§ 3 – Konstituering av FAU, organisering, valg av styre andre utvalg 
a) FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder, nestleder, kasserer og 

sekretær. 
b) FAU er organisert som forening. Alle foreldre som har barn på Iglemyr skole er medlem, og 

representeres i foreningen gjennom sin foreldrevalgte representant til FAU. De fire vervene 
under punkt a) utgjør styret i FAU. Styret har ingen andre selvstendige funksjoner enn ren 
formalia overfor Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. 
Styrets medlemmer innehar signaturrett hver for seg. 

c) Leder og nestleder representerer Foreldrerådet og FAU i SU og SMU 
d) FAU velger en representant og en vara til SFO kontakt. 

 
§ 4 – Arbeidsmøter, stormøte og årsmøte 
FAU har 9 arbeidsmøter i året, som avholdes månedlig.  
Leder eller nestleder fungerer som møteleder. 
FAU representantene har som hovedregel møteplikt, og er selv ansvarlig for å innkalle vara fra eget 
trinn ved fravær. Vara har som hovedregel rett til å møte, men kan ikke avgi stemme dersom begge 
representantene fra trinnet selv er til stede. 
Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av medlemmene krever det. FAU er vedtaksdyktig dersom 
2/3 av medlemmene er til stede. Vedtak fattes ved alminnelig flertall blant de fremmøtte. Ved likt 
antall stemmer har leder dobbelstemme. 
FAU fører referat over alle møter som offentliggjøres på Iglemyr skole sine hjemmesider innen 10 
dager etter møtet er avholdt. 
I august hvert år avholdes Stormøte hvor alle representanter fra FAU og alle trinnkontakter innkalles. 
I løpet av første kvartal hvert år avholdes årsmøte hvor alle foreldre som har barn på Iglemyr skole 
innkalles. 
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§ 5 – Oppgaver 
FAU har følgende oppgaver: 

- Jobbe for elevenes vel, herunder elevenes vei til og fra skolen, elevenes læringssituasjon og 
skolemiljø på skolen og i SFO. 

- Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene. 
- Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen. 
- Ha dialog med frivillige organisasjoner i nærmiljøet, bydelsutvalg og andre naturlige aktører. 
- Gjennomføre komite arbeid som 17. mai, Åpent hus eller tilsvarende. 

 
§ 6 – Økonomi 
Midler som FAU råder over skal kun brukes på formål som kommer minimum ett helt trinn til gode, 
og som fremmer bestemmelsene i vedtektene. Dersom FAU er vedtaktsdyktig ref §4, har FAU 
anledning til å disponere alle de midler FAU har til rådighet. 
Ved hastesaker der det ikke er anledning til å samle FAU, kan leder og kasserer i felleskap disponere 
inntil kr 5.000,- per enkeltformål. 
Ved arrangementer i regi av FAU kan enkelte hele trinn bidra med innsats som gir pengemessig 
overskudd som kan disponeres av trinnet, til tiltak i linje med formålsvedtektene til FAU. 
Regnskapsåret følger skoleåret. Regnskapet offentliggjøres på Iglemyr skole sine nettsider på slutten 
av skoleåret. 

 
§ 7 – Taushetsplikt 
Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikten. FAU skal imidlertid ikke behandle 
saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale. 

 
§ 8 – Konflikter i FAU 
FAU 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. 

 

§ 9 – 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. Som hovedregel møter rektor i starten på alle FAU møter. 

 
§ 10 – Endringer av vedtektene 
FAU kan selv fatte vedtak om å endre vedtektene. Forslag til endringer i vedtektene må sendes 
skriftlig til FAU-leder, senest tre uker før neste FAU-møte. FAU behandler innkomne forslag og 
informerer alle foreldre om foretatte endringer. 
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Forklaring: 
I første trinn velges to representanter og en vara. Den ene representanten sitter ett år (nr 1) og den 
andre sitter to år (nr 2). Vara sitter i ett år som vara (nr 3). Neste skoleår går nr 1 ut. Nr 2 har ett år 
igjen av sin periode og vara fra forrige skoleår, nr 3, rykker nå opp og blir representant i to år. 
Samtidig velges ny vara, nr 4. Slik gjennomføres rullering på trinnet gjennom skoletiden på 7 år, og 
ivaretar god overlevering mellom FAU medlemmene på hvert trinn. 


