
Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

§ 1 – Om Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være
bindeleddet mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever.
FAU representerer alle foreldrene ved skolen.

FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre via referat fra møtene som legges ut på
skolens hjemmeside.

Typiske arbeidsoppgaver for FAU:

● Samarbeide med elevrådet, rektor og lærere ved å medvirke aktivt i vurdering av
skolen, utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene, plan og oppfølging for å fjerne
mobbing,  sosiale tiltak for elevene, fysisk skolemiljø, nærmiljøets trafikkforhold og å
få et godt samarbeid mellom hjem og skole.

● Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel trafikk,
skolemiljø, inneklima, ordensreglement, strategiske planer og komme med innspill til
skolen i saker der foreldrenes engasjement er viktig

● Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet
● Følge opp skolens foreldreundersøkelse.

§ 2 – Valg av representanter til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Hver klasse velger sin FAU-representant i starten på høstsemesteret i forbindelse med
første foreldremøte. Representantene velges for ett år om gangen, men det oppfordres til at
noen tar gjenvalg for å sikre kontinuitet i arbeidet.

Dersom det er flere klasser på ett trinn, blir de valgte FAU-representantene på det trinnet
enige om hvem som stiller fast i FAU og hvem som er vara slik at hvert trinn har sin
FAU-representant. For trinn med bare én klasse, kan klassekontakten være
vararepresentant til FAU.

Dersom en representant går ut av FAU i løpet av året, velger klassen en ny
FAU-representant så snart som mulig.

§ 3 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg
FAU velger selv leder, nestleder, kasserer og sekretær på første møte. FAU er vedtaksdyktig
dersom 2/3 av representantene er til stede. Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av
FAU-representantene krever det.

Følgende roller fylles i FAU:

● FAU-leder
○ Ansvarlig for at oppgaver utføres og at innmeldte saker kommer på agenda

og blir forsvarlig håndtert i FAU.
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○ Holde kontakten med rektor.
○ Registrere saker som skal opp i FAU-møter.
○ Kalle inn til og lede FAU-møter. Saksliste skal sendes ut senest en uke før.
○ Sørge for at det skrives referat fra møtene, og at disse blir lagt ut på skolens

hjemmeside
○ FAU-lederen skal være en av representantene i skolens styre (møtes ca. 2

ganger i halvåret).

FAU-leder kan fordele disse oppgavene mellom FAU-medlemmene.

● Nestleder
○ FAUs hovedrepresentant dersom Leder ikke er tilstede.

● Sekretær
○ Ansvarlig for å skrive referat fra styremøtene, samt sende ut til styrets

medlemmer.
○ Forvalte dokumenter og tilgang til den delte disken på KF-skolen.

● Kasserer
○ Ansvar for å betale regninger og utgiftsrefusjoner.
○ Føre kontroll over inntekter og utgifter.
○ Skal rapportere til FAU om FAU sin økonomi.

§ 4 – FAU-representantenes oppgaver
● Informere alle foreldre om aktuelle saker som FAU jobber med. Informere sitt

klassetrinn om fremtidige FAU-møter slik at foreldre kan spille inn saker.
● Holde tett dialog med klassekontakt(-er) på sitt trinn og samarbeide rundt 2-3 årlige

klasseaktiviteter.

§ 5 – Møter og arrangementer
FAU sine hovedaktiviteter gjennom et skoleår:

● 2 FAU-møter i høstsemesteret
● 2 til 3 FAU-møter i vårsemesteret
● 17. mai-arrangement
● 1-2  temakvelder for foreldrene, anbefalt tidspunkt er februar/mars.

§ 6 – Økonomi
FAU kan motta bidrag i form av pengegaver eller dugnader. FAU har disposisjonsrett over
midler som kommer inn. Regnskap legges fram på siste FAU-møte om våren.

§ 7 – Taushetsplikt
FAU-representanter er automatisk underlagt taushetsplikt dersom følsom informasjon
kommer frem gjennom saker som behandles i FAU. 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.
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§ 9 – Endringer av vedtektene
FAUs vedtekter fastsettes ved 2/3 flertall. Forslag til endring av vedtekter skal behandles på
et møte, mens avstemning om endringene først kan vedtas på påfølgende møte.

Godkjent av FAU ved KF-skolen i Stavanger 2021.04.06
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