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VEDTEKTER FOR FORELDRENES 

ARBEIDSUTVALG (FAU) VED FRØYSLAND SKOLE 
 
 

 

På hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er 
medlemmer. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er 
det utøvende organet for foreldrerådet. 

 

 

§ 1 - Formål 
 

FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og 
ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt. FAU skal fremme fellesinteressene 
til foreldrene, og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt 
skolemiljø. FAU skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for 
trivsel og positiv utvikling blant elevene, og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. (jfr. 
Opplæringsloven § 11-4) 

 
 
 
 

§ 2 - Valgordning og sammensetning 

 
FAU består av 8 faste representanter hvor fordelingen er 1 representant fra hvert trinn og en 

representant fra SFO. I tillegg velges en varerepresentant for hvert trinn. Disse to må være fra 

henholdsvis A- og B-klassen.  

 
Hvert trinn velger representanter til FAU blant foreldrene på trinnet. Valgene gjennomføres ved siste 

foreldremøte/klasseavslutning på klassenivå på våren, og navn på representanter meldes skriftlig til 
rektor innen skoleslutt på våren. 

 
1. trinn gjennomfører sine valg på første møte etter skolestart om høsten. Representantene velges 
for 2 år av gangen. Aller første gang det velges, velges den faste representanten for 1 år, og 
vararepresentanten for 2 år. Senere år velges hvert år en ny vararepresentant for 2 år. Den som 
velges, blir varamedlem det første året, for så å gå inn som fast medlem andre året. 

 
De som velges kan også sitte lengre enn to år. Dette er ønskelig for å få kontinuitet i FAU. 

 
De valgte trenger ikke være de samme som er foreldrekontakter, men dette har vært vanlig 

 
FAU konstituerer seg selv på første møtet om høsten. Det skal velges:  
➢ Leder som også møter i SU 
➢ Nestleder, som også har funksjon som leders vararepresentant i SU. 
➢ Sekretær 
➢ Kasserer 
➢ Èn representant i tillegg til leder som også møter i SU 
➢ En representant som møter i KFU(kommunalt foreldreutvalg) 

 
Alle verv gjelder for ett år av gangen. 
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§ 3 - Møter 

 

Påtroppende FAU setter opp egen møteplan for et år av gangen i sitt førstemøte. FAU skal møtes 
minst tre ganger i halvåret, eller når minst 3 medlemmer krever møte. FAU har møter like etter 

SU for å sikre god informasjonsflyt. 
 

Ved nytt skoleår må forrige års leder kalle inn til første møte rett etter skolestart. På dette møtet vil 
det nye FAU konstituere seg. Tidligere leder bør videreformidle hvilke oppgaver FAU har, og det bør 
også i hovedtrekk informeres om hvilke saker som har vært behandlet forrige år. 

 

Det sendes ut møtereferat fra hvert møte til alle foresatte via skolens nettside. 
 

Leder i FAU er ansvarlig for å ordne med møtested og innkalling til møtene. 
 

FAU må være representert med minimum 4 representanter på møtene for å fatte 

vedtak. 
 

 

§ 4 - FAU’s oppgaver 

 

FAU er bindeleddet mellom foreldre/foresatte og skolen og skal arbeide med oppgaver som 
faller naturlig inn under § 1. 

 

FAU skal videre forberede og drøfte saker som skal opp i skolens samarbeidsutvalg,samt saker 
som faller inn under § 1 og som skal opp i kommunale styringsorganer. 

 

FAU bør samarbeide med elevrådet om aktuelle saker av felles interesse. 
 

FAU skal være høringsorgan for skolen og kommunen i saker som gjelder skolen 

 

FAU skal følge opp undersøkelser og prosjekter ved skolen. For eksempel Respekt og nasjonale 
prøver 

 
 

 

§ 5 - Taushetsplikt 
 

Regler om taushetsplikt gjelder for alle FAU medlemmer og ved tiltredelse av nytt FAU skal 

samtlige medlemmer signere taushetserklæring. 
 

Taushetsplikten i denne sammenheng gjelder f.eks personlige forhold og omfatter elever, foreldre, 
skolens personale og deres familier. Dette innebærer at FAU har plikt til aktsomhet ved bruk av 
sosiale medier (Facebook, Twitter, Blogger etc) og leserinnlegg i aviser. 

 

FAU kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller andre 
tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for 
lukkede dører hvis møteleder krever det eller vedkommende organ vedtar det. Personalsaker 
skal alltid behandles for lukkede dører(Opplæringsloven § 15 - 1). 
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§ 6 - Endringer av vedtektene 

 

Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU. Forslag til endringer behandles av FAU 
og endringer kan kun vedtas dersom minst 6 trinn er representert, og avgjøres ved flertallsvotering. 

 

Gjeldende FAU-vedtekter signeres med navn på deltakere, samt dato de gjøres gjeldende. 
 

 

Mandal 08.01.2013 
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Årshjul FAU Frøysland skole 


