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Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)  

ved Valnesfjord skole 

§ 1 Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 

Foreldrerådet består av alle foreldrene som har barn ved skolen. Foreldrerådet, altså alle foreldrene, 

skal jobbe sammen for å skape godt samarbeid mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel 

og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. 

Foreldrene i en klasse velger minst to klassekontakter, hvorav en eller flere representanter til 

foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Klassekontakter og FAU-representanter kan være de samme 

foreldrene. Hver FAU-representant skal ha en vara.  

Det er FAU selv som bestemmer hvor mange foreldrerepresentanter fra hvert klassetrinn som skal 

sitte i FAU.  

FAU er det utøvende organet for Foreldrerådet. 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, og vurderer selv hvilke informasjonskanaler som til enhver til 

er mest hensiktsmessige. 

§ 2 Medlemmer/valg 

På Valnesfjord skole velges FAU-representantene på følgende måte: Det velges FAU-representanter 

og vara på klassenes foreldremøter på våren. Representanter for 1. klasse velges i forbindelse med 

skolestart i august. Representantene velges for to år av gangen. Rektor og tidligere FAU-leder er 

ansvarlig for opplæring av nye FAU-representanter.  

§ 3 Konstituering av FAU og valg til andre utvalg 

Rektor er ansvarlig for å innkalle til konstituerende FAU-møte, som senest skal avholdes medio 

september slik at FAU kan komme i gang med arbeidet så tidlig som mulig i skoleåret. FAU 

konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder, nestleder, kasserer og sekretær – alle 

velges for ett år av gangen. FAU velger en representant med personlig vararepresentant til 

Samarbeidsutvalget (SU), skolemiljøutvalget (SMU), Kommunalt FAU (KFU) og evt andre utvalg der 

det er ønskelig at FAU er representert. Det anbefales av FAU-leder og FAU-nestleder velges som 

representant til disse utvalgene, men ved spesielle årsaker kan andre i FAU velges. 

Kasserer har sammen med leder disposisjonsrett over FAUs eventuelle bankkonti. 

§ 4 Møter 

FAU har møte ca tre – fire ganger i halvåret. Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av 

medlemmene krever det. Møteinnkalling og -ledelse er FAU-lederens ansvar, og gjøres på 

hensiktsmessig måte. Dette ansvaret kan delegeres til andre medlemmer, men agendaen skal alltid 

være kjent for FAU-leder og resten av FAU.  

FAU er vedtaksdyktig dersom minst fem klassetrinn er representert. Vedtak treffes med alminnelig 

flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Det skal skrives referat fra hvert FAU-

møte, og det skal distribueres til FAU, foreldrene og rektor på egnet måte.  
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§ 5 Oppgaver 

Aktuelle oppgaver kan være: 

 Jobbe for et godt skolemiljø (trafikksikkerhet, ute- og innemiljø) 

 Informere alle foreldre om aktuelle saker og høre på dem 

 Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene 

 Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker 

 Arrangere samlinger for hjem og skole 

 Samarbeide med elevrådet, SU, KFU, rektor og lærere 

 Skape god kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet 

§ 6 Økonomi 

FAU ved Valnesfjord skole skal være registrert i Enhetsregisteret for å avhjelpe foreldrestyrte 

arrangementer, bl.a. ved å kunne stå som innehaver av en konto for å håndtere betaling. 

Bevilgninger til FAU kan kun gis til formål som kommer alle skolens elever til gode. 

Ved behov kan andre enn kasserer og FAU-leder gis disposisjonsrett til konti i FAUs navn. Som 

eksempel nevnes representant for hvert års 17. maikomite ved skolen. 

Regnskap legges frem av kasserer på siste FAU-møte på våren.  

§ 7 Taushetsplikt 

Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder også for FAU-medlemmene, 

Opplæringsloven § 15-1. FAU skal imidlertid ikke behandle saker som dreier seg om enkeltelever eller 

enkeltforeldre. 

§ 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. Dette styrer rektors deltakelse på FAU-møter. 

§ 10 Endring i vedtektene 

Vedtektene gjennomgås en gang i året. Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU 

senest 3 uker før neste FAU-møte. Endringene tas opp og vedtas/vedtas ikke på møte i FAU. 
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Valnesfjord, 20. januar 2020 

 

 

 

Mathilde Winther Lill Anita Karlsen Margrete Torseter Jan Arild Bergh 

 

Lise Nesdal Ragnhild Gundersen Waded Haugen 

 

*** 

 


