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Classification: Open 

Vedtekter for Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg ved 

Glommasvingen skole 

 

§ 1– Foreldrerådet og 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 skal legge til rette for positiv utvikling hos elevene og skape kontakt 

mellom skolen og nærmiljøet.  

FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. På vår skole informerer FAU 

foreldrene på følgende måter: Referater og informasjon deles via Transponder høsten 

2019, til Visma Skole overtar funksjonen som informasjonskanal. I tillegg oppretter 

FAU en Facebookside der foresatte kan kommunisere raskt og enkelt ved behov, og 

informasjon kan legges ut fortløpende. Facebooksiden administreres av utvalgte 

styremedlemmer, som har ansvar for følge med på diskusjoner og kommentarer samt 

svare på henvendelser. Det er viktig at all informasjon som foreldre har rett til å få, 

går gjennom skolens offisielle informasjonskanal.  

 

§ 2 – Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg/styre. På vår skole velger vi FAU-

representantene på følgende måte: 

Vi velger FAU-representanter før sommerferien, i forbindelse med et foreldremøte. 1. 

trinns representanter velges på høsten. Pga. covid-19 våren 2020 kommer valget på 

alle trinn til å holdes på høsten skoleåret 2020/21. 

Det velges en FAU-representant fra hver klasse. På trinn med tre klasser vil det bli tre 

representanter, og en av disse velges til hovedrepresentant for de enkelte klassetrinn 

som skal sitte i styret. Den andre av disse tre velges til aktivitetsutvalget. Den siste 

velges som vara for både hovedrepresentanten og aktivitetsutvalgsrepresentanten. 

For Glommasvingen skole vil det si at FAU-styret har en representant per trinn, 

aktivitetsgruppen har en representant per trinn og det er en vara per trinn. 

Nøkkelfunksjonene i FAU-styret leder, nestleder, sekretær og kasserer i styret, kan 

velges blant alle trinnenes representanter. Hvis det velges noen utenfor selve styret, 

vil disse vil i så fall komme i tillegg til de faste i styret.  
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Styremedlemmer med nøkkelfunksjoner kan ikke gå samtidig, og alle velges for to år 

med unntak av 10. trinn. 

Aktivitetsutvalgets grupper behandles i § 4. 

 

Modell: 
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Klassekontakter velges hvert år. 

 

§ 3 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg 

FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder, nestleder, kasserer, 

sekretær og styremedlemmer. FAU velger to representanter med personlige 

vararepresentanter til samarbeidsutvalget (SU). Lederen for FAU skal være den ene av 

representantene. Til møter i skolemiljøutvalget (SMU) innkalles både representanter 

til SU og vararepresentantene for å sikre lovpålagt flertall av brukerrepresentanter.  
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§ 4 – Aktivitetsutvalg 

FAU på vår skole skal ha følgende grupper i aktivitetsutvalget: 

- Trafikkgruppe (2. og 10. trinn) 

- SFO-gruppe (1. og 3. trinn) 

- Arrangementsgruppe (6. og 9. trinn) 

- Uteområdsgruppe (4. og 8. trinn) 

- 17. mai-gruppe (5. og 7. trinn) 

Alle gruppene skal ha aktivitetsgrupperepresentanter valgt fra trinnene, men ut over 

det kan alle som er medlem av Foreldrerådet (alle foresatte på skolen) melde seg til å 

sitte i gruppene. Gruppestørrelsen avgjøres av behovet for medlemmer, og det er 

FAU-representantene på de respektive trinnene som har ansvar for å igangsette 

arbeidet.  

Alle gruppene kan be andre trinn om bistand fra andre trinn dersom de anser dette 

som nødvendig.  

Gruppene melder inn aktiviteter til FAU-leder. 

§ 5 - Møter 

FAU har møte cirka 8 ganger i året. Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av 

medlemmene krever det. Møteledelsen er lederens ansvar. Dette ansvaret kan 

delegeres til noen andre medlemmer, men agendaen skal alltid være kjent for FAU-

leder og resten av FAU. På vår skole offentliggjør vi innkallinger og møtereferater ved 

å bruke skolens informasjonskanal, Transponder og Visma skole.  

FAU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av medlemmene er til stede. 

§ 6 – Økonomi 

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

gode. FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn. Revidert regnskap 

legges fram på årsmøtet på våren. To av de resterende 20 FAU-representantene skal 

velges til revidering av regnskap.  

§ 8 – Taushetsplikt 

Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikten. FAU skal imidlertid 

ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre 

eller skolens personale. Nye FAU-representanter skriver under på en 

taushetserklæring hver høst.  
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§ 9 – 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. Leder har ansvaret for 

at det iverksettes tiltak hvis konflikter oppstår.  

 

§ 10 – 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 representant fra skolens ledelse på hvert FAU-møte.  

 

§ 11 – Samarbeid mellom FAU og andre utvalg på skolen 

FAU på vår skole skal samarbeide med Elevrådet, Samarbeidsutvalget (SU), 

Skolemiljøutvalget (SMU) og andre utvalg.  

FAU ønsker å delta på noen av elevrådets møter i løpet av året.  

 

§ 12 – Endringer av vedtektene 

Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder, senest tre uker før 

neste FAU-møte. Endringer skjer i hovedsak på årsmøtet i juni, men ved behov kan 

dette gjøres også i andre møter (se §5). FAU behandler innkomne forslag og 

informerer alle foreldre om foretatte endringer.  

 


