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Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. Foreldrerådet, altså alle 

foreldrene, skal jobbe sammen for å skape et godt samarbeid mellom hjem og 

skole, sørge for at alle elever trives og har en positiv utvikling, og skape kontakt 

mellom skolen og lokalsamfunnet (opplæringsloven § 11-4) 

Foreldrerådet velger representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg - FAU. 

§ 1– Foreningens navn 

Foreningens navn er: “RUSK FAU” og ble stiftet 11. Desember 2019. 

§ 2– Formål 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, 

være bindeleddet mellom foreldrene og skolen, og jobbe for et godt 

læringsmiljø for alle elever.  

 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) representerer alle foreldrene ved skolen. 

FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, og medvirke til at elevene og 

foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø. FAU har 

informasjonsplikt overfor alle foreldre.  

Målet er at FAU skal jobbe for økt stolthet og identitet hos hver enkelt elev og for RUSK.   

§ 3– Organisasjonsform 

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende.  

§ 4– Medlemmer 

Foreldrerådet velger representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). 

På vårens siste foreldremøte velges en’ representant fra hver klasse for 

deltagelse i FAU kommende skoleår. For 8. trinn gjøres dette på første 

foreldremøte etter skolestart.  

Så snart som mulig etter skolestart, innkalles det til FAUmøte.  

§ 3 – Konstituering av FAU og andre utvalg 

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

sekretær og eventuelt styremedlemmer. Dette utgjør FAU sitt styre. 

Med unntak av nestleder velges styremedlemmene for 1 år av gangen.  

For å skape kontinuitet i FAU, velges nestleder for 2 år. Nestleder avløser leder 

etter 1 år. Det velges ny nestleder når leder går av.  

Leder og nestleder i FAU deltar i skolens samarbeidsutvalg (SU). 

 

§ 4 – Eventuelle komiteer/fokusgrupper 

FAU på vår skole kan oppføre komiteer/fokusgrupper ved behov.  



  

§ 5 – Møter 

FAU har møte hver mnd. og / eller etter behov.  

Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av medlemmene krever det, eller når FAU- 

leder/ styret mener det er hensiktsmessig. 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.  

FAU er vedtaksdyktig dersom det er sendt ut innkalling med saksliste. 

Beslutninger som krever votering, avgjøres av simpelt flertall.  

§ 6–Årsmøte 

Foreldrerådets årsmøte er øverste beslutningsorgan og er beslutningsdyktig så fremt 

møtet er lovlig innkalt. Beslutninger som krever votering, avgjøres av simpelt flertall. 

Årsmøtet gjennomføres februar hvert år.  

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en 2/3 av 

skolens FAU krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med 

minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de 

sakene som er kunngjort i innkallingen. 

§ 7– Oppgaver 

FAU administrer felles arrangementer ved skolen. Ansvaret for gjennomføringen av 

skolens arrangementer er fordelt på de forskjellige trinn ihht. FAU sitt årshjul/ instruks. 

§ 8 – 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. Regnskap legges fram på 

siste FAU-møte på våren. 

§ 9 – Taushetsplikt 

Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikten. FAU skal imidlertid 

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

eller skolens personale. 

§ 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.  

§ 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. Dette styrer 

event. rektors deltakelse på FAU-møter.  



  

§ 11 – Samarbeid mellom FAU og andre utvalg på skolen 

FAU på vår skole skal samarbeide med Skolens ledelse, Elevrådet, Samarbeidsutvalget 

(SU) og Skolemiljøutvalget (SMU) til felles møter og tett dialog.  

§ 12 – Vedtektsendring 

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

neste Årsmøte. FAU behandler innkomne forslag og informerer alle foreldre om 

foretatte endringer. Endringer av disse bare gjøres på ordinært årsmøte, eller 

ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og krever alminnelig flertall. 

§ 13– Oppløsning 

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøtet, og krever alminnelig 

flertall. Ved oppløsning av foreningen skal organisasjonens eventuelle midler fordeles 

likt mellom alle klassene på skolen. 

 

 

 

Vedtekter FAU, 1. utgave,  

Vedtatt 11.12.19 

 

 

 


