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FAU leder har ordet

Mandatet – hva er FAUs rolle?  

 Foreldre skal ha medansvar i skolen 

 Alle foreldrene utgjør foreldrerådet → FAU er «foreldrerådets arbeidsutvalg»

 Foreldrene har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning 

fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. 

FAU skal 

 fremme fellesinteressene til foreldrene 

 medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø

 bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole 

 legge til rette for positiv utvikling hos elevene

 skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

 Være et bindeledd mellom skolen og foreldrene



Samarbeide med 

 elevrådet 

 skolens ledelse og ansatte 

 foreldre ved skolen 

 foreldrekontaktene, og bidra til at samarbeidet på gruppe/klassenivået fungerer 

 og gi/få råd av skolens ansatte og ledelse 

 og innhente synspunkter fra alle foreldre (organisere dette arbeidet) 

 Kommunen, andre skoler, BUP, Barnevern, Politi etc. 

Som medlem av FAU kan du få 

 anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet 

 anledning til å bli kjent med skolens ledelse 

 anledning til å bli kjent med andre foreldre 

 mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen 

 bidra til en bedre skolehverdag for elevene 

 Taushetsplikt



Kontaktpunkter 

 Epost

 Nettside til skolen 

 Facebook?  

 Andre fora?



Gjennomgang av referat fra forrige møte

 Referat fra møtet 17.09.19

file:///C:/Users/JulianneKristiansen/Desktop/FAU Møte Referat 17-9-2019.docx


Gjennomgang av vedtekter

 Forslag til vedtekter

 Stiftelsesprotokoll

 Registrering i Brønnøysund

file:///C:/Users/JulianneKristiansen/Desktop/Forslag til Vedtekter for FAU.docx


Gjennomgang av årshjulet
 Årshjul

 Juleball 6 desember?

Ansvar 9. trinn. 

Kjole/ dressbyttedag
 Tilbakemelding

 Sette opp en ekstra kveld?

file:///C:/Users/JulianneKristiansen/Desktop/_rshjul_FAU.docx


Samarbeidsutvalg (SU)

 Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende organ uten beslutningsmyndighet. 

SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, og i noen tilfeller 

kan styringsoppgaver, driftsoppgaver og beslutningsmyndighet delegeres fra 

kommunen til skolen.

 I Samarbeidsutvalget er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, 

undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, 

hvor rektor skal være den ene.

 Foreldrerepresentantene skal, ifølge opplæringsloven § 11-4, være fra FAU. 

Den ene representanten skal være FAU-lederen.

https://www.fug.no/foreldreraad-og-fau.462836.no.html


Skoletur for 10. trinn

 Henvendelse fra skolen



Skolemiljø
 På hvilken måte kan FAU være med å bidra, 

skape engasjement for et bedre skolemiljø?

Eventuelt
Åpne Saker

 Etablere Org nummer for frivillig organisasjon i Brønnøysund registeret. 

Se FUG sine sider. 

 Søke midler fra stiftelser for ‘Tuftepark.

 Sjakkbrett fra Reklamehuset – lage illustrasjon for Reklamehuset på hvordan 

det skal se ut. 

 Hver rute er 30x30 cm.

 Følge opp e-post til skolen angående innemiljø og innsyn i HMS – avvik. 

Oversendes styret etter møtet. 


