
  

  

FAU St. Svithun ungdomsskole 
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet 

velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet 

sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og 

godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem 

og skole er godt. 

FAU er hjemlet i Opplæringslovens § 11-4. 

Arbeidsområder for FAU 

● Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker 

● Samarbeide med Elevrådet, SMU, Driftsstyret, rektor og lærere 

● Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre 

● Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel 

ordensreglement 

● Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet 

 

Om FAU 

Foreldrerådets arbeidsutvalg(FAU) ved St. Svithun ungdomsskole er organisert ved at hver 

klasse på skolen har en representant, og en vararepresentant.  

Disse representantene blir valg på foreldremøtet til hver klasse på våren/høsten. 

Repetentene blir valgt for 1 år av gangen, men det er ønskelig at flere sitter i 2 år for å få 

kontinuitet i FAU.  

På første FAU møte på høsten konstituerer styret seg selv.  

Rollene i FAU:  

o Leder – deltar også på driftsstyret sine møter. 

o Nestleder  

o SMU (Skolemiljøutvalg) representant 

o Driftsstyre representant  

o Juleball ansvarlig 

o Sekretær 

o  

Organisering 

Det blir i god tid før møtene sendt ut innkalling til alle FAU representantene og lagt på FAU 

sin side på hjemmesiden til skolen. Denne innkallingen blir av de ulike representantene 

sendt ut til alle foreldrene i de ulike klassene. Her får de vite hvilke saker som skal tas opp på 

neste møte, slik at de kan komme med innspill til sakene og melde inn nye saker til FAU.  

http://www.skoledata.net/Lover/Opplaring/opl11.htm
http://www.fug.no/skolemiljoeutvalg-smu.144737.no.html
http://www.fug.no/maa-alle-skoler-ha-et-ordensreglementet.5838181-147682.html


FAU møtene 

FAU har 2 møter på høsten og 3 møter på våren. 

Rektor er innom i begynnelsen og informer om saker fra skolen og ledelsen på hvert FAU 

møte. ( ca. 15. min)  

Faste saker på FAU møtene:  

➲ Info fra skolen / ledelsen  

➲ Info fra driftsstyret 

➲ Info fra SMU/ elevrådet.  

➲ Eventuelt.  

Andre saker som fast blir behandlet i løpet av året:  

➲ Juleballet 

➲ Elevundersøkelsen 

➲ Foreldreundersøkelsen 

Saker som FAU har jobbet med/for de siste årene: 

➲ Leirskole 

➲ Bedre utemiljø 

➲ Motivasjon og trivsel 

➲ Bruken av nærområdet/miljøet. 

FAU som organ 

FAU på St. Svithun skole ønsker å fungere som et bindeledd mellom skole/ SMU/ Driftsstyre/ 

Elevrådet.  

For at dette skal fungere har vi satt opp en mal for informasjonsflyt mellom de ulike foraene.  

● Referat fra FAU blir tatt opp på møter på skolen hvor sakene blir diskutert og tatt 

tilbake til FAU. Skolen spiller inn saker til FAU via rektor – Rektor har ansvar for dette.  

● Saker fra Driftsstyret blir tatt opp på FAU møter og diskutert. Saker FAU ønsker tatt 

opp i driftsstyret blir spilt inn. - Driftsstyre representantene har ansvaret.  

● Saker fra SMU blir tatt opp i FAU og saker fra FAU blir tatt opp i SMU – SMU 

representantene har ansvaret 

 

Hvorfor bli med i FAU 

✓ Bidra til en bedre skolehverdag for elevene 

✓ Bli kjent med andre engasjerte foreldre 

✓ Få mer informasjon om skolen virksomhet 

✓ Bli bedre kjent med skolens ledelse 

✓ Bidra til kvalitetsutvikling av skolen 

 



    Film 

FUG har laget filmer med gode, praktiske eksempler på hjem-skole-samarbeid både i 

grunnskolen og i den videregående skolen. Filmene er et hjelpemiddel til både foreldre, 

lærere og skoleledelse i hele grunnopplæringen. De er dessuten et konkret verktøy for 

lærerutdanningen når lærerstudenter skal forberede seg på hjem-skole-samarbeidet. 

Se filmen om Tillitsvalgte foreldre. 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.fug.no/tillitsvalgte-foreldre.5052261-255314.html

