
Vedtekter FAU 

 

FAU på Teie skole har i møte 3. september 2012 vedtatt FAU vedtekter for den nye skolen. 

Vedtatt 3. september 2012 
  
Foreldrerepresentasjon ved Teie skole består av et foreldreråd der alle foreldre er medlemmer, et 
arbeidsutvalg (FAU) og et samarbeidsutvalg (SU) 
  
 Opplæringsloven § 11 – 4  
”På hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er 
medlemmer. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever 
og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å 
skape et godt samhold mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos 
elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.  
 

• Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU). FAU velger to representanter med 
personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget (SU). Lederen av FAU skal være 
den ene av representantene”. 

  
Opplæringsloven § 11-1 
”Ved hver skole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) med 2 representanter fra 
undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to fra foreldrerådet, to fra elevene og to fra 
kommunen. Den ene av kommunens representanter skal være rektor ved skolen. 
Elevrepresentantene skal ikke være til stede når saker som har taushetsplikt blir behandlet. 
Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen”.  
 

• SU konstituerer seg selv (§11-7) 

 

§ 1 Organisering og valg 

• FAU er foreldrerådets arbeidsutvalg. FAU skal bestå av 1 representant og en 
vararepresentant fra hver klasse, hvor av vararepresentant er klassekontakt 

• Det er møteplikt på møtene, og hver enkelt må innkalle sin vara ved fravær. 
• FAU konstituerer seg selv på det første møtet i skoleåret (jf. § 5) og velger leder, 

nestleder, kasserer og sekretær. Nestleder overtar vanligvis ledervervet når lederen 
fratrer. 

• Representanten til KFU (Kommunalt foreldreutvalg) velges for 2 år. 
• For å sikre kontinuitet i FAU bør medlemmene i første, tredje, og femte trinn første gang 

velges for 2 år. FAU representanter skal velges i vårsemesteret. 
• Det velges 2 representanter til SU. Leder eller nestleder i FAU er den ene av 

representantene. 
• Avtroppende leder er ansvarlig for innkallingen til neste års FAU. 

  

§ 2 Møtevirksomhet 

• FAU skal ved semesterstart sette opp års-/halvårsplan med månedlige møter og fastsette 
datoer for møtene. 



• Sakliste med ev. vedlegg/innstillinger sendes med sakskartet. 
• Ved behov, inviteres eksterne personer til FAU møtene. Disse har kun talerett. 
• Ved første møte om høsten tas følgende opp: 

o Presentasjon av medlemmene inkl. registrering av kontaktinformasjon 
o FAU’s vedtekter, fokusområder og mandat 
o FAU-medlemmenes taushetsplikt 
o Konstituering, herunder valg av leder, nestleder, sekretær og kasserer 
o Overlevering av nødvendig informasjon til nytt FAU 
o Fordeling av arbeidsoppgaver i FAU 

§ 3 Vedtak, referat og informasjon 

• Voteringer gjøres ved simpelt flertall. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Kun 
medlemmer ev. varamedlemmer har stemmerett. 

• FAU er vedtaksføre ved minst 50 % fremmøte. 
• FAU fører referat. Referat sendes alle medlemmer, varamedlemmer, klassekontakter, SU 

v/leder og rektor innen to uker fra avholdt møte. 
• FAU har avsatt plass på skolens nettside, hvor referater, kontaktinformasjon og aktuelle 

saker legges ut forløpende 

 § 4 Arbeidsoppgaver 

• FAU tar opp saker og uttaler seg om forhold som angår skolen. 
• FAU initierer arrangementer av sosial karakter for elever, foreldre og lærere 
• FAU arrangerer temakvelder for foreldrene med temaer av allmenn interesse vedrørende 

skolen, samarbeid hjem-skole og oppvekstforhold for barn 
• FAU-leder skal holde fortløpende kontakt med rektor og skolens ledelse 
• FAU- representantene har ansvar for å informere om FAU’s arbeid på foreldremøtene i de 

enkelte trinn, minimum én gang per semester. 
• Ved saker av stor interesse eller av prinsipiell betydning skal FAU innhente foreldrenes 

synspunkter, evnt innkalle til allmøte 
• Sekretær i FAU har ansvar for å lage en årsrapport, som behandles på siste FAU-møte 

før sommerferien. Leder godkjenner årsmeldingen før utsendelse. 

 § 5 Politisk virksomhet 

FAU er partipolitisk uavhengig. 
 

 § 6. Økonomi 

Kasserer fører regnskap for skoleåret som revideres og gjøres tilgjengelig for foreldrerådet. 
Revisor velges av FAU. 
 

 § 7. Taushetsplikt 

Alle tillitsvalgte representanter har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven. 
 

 § 8. Vedtektsendringer 

Vedtektene kan endres/ justeres av et flertall på 2/3. 

 


