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§1 Foreldrerådet 
Alle foreldre som har barn ved skolen, er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet skal 

jobbe for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og 

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

 

§2 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet, og er det utøvende 

organ for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre 

reell medvirkning fra foreldrene og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og 

godt.  

 

§3 Valg og konstituering 
Alle grupper og alderstrinn skal være best mulig representert i FAU. Valg av FAU skjer ved 

valg av foreldrerepresentanter for de enkelte gruppene. For å sikre kontinuitet bør det 

tilstrebes at medlemmene sitter i FAU i minimum 2 år, og at det er rimelig balanse mellom 

gjenvalgte og nyvalgte representanter.  

 

FAU konstituerer seg i det første møtet, og oppnevner leder, nestleder, sekretær og kasserer. 

FAU velger også 2 representanter med vara til skolens samarbeidsutvalg (SU), samt en 

representant til KFU (Kommunalt Foreldreutvalg). Det bør tilstrebes at leder og nestleder 

sitter i sine verv i to år, og leder og nestleder bør ikke være på valg samme år.  

 

§4 Komiteer, arbeidsgrupper og liknende 
FAU kan etablere komiteer, arbeidsgrupper, utvalg og liknende etter behov for ivaretakelse av 

bestemte oppgaver.  

 

§5 Møter 
FAU har møter ca 1 gang i måneden eller når minst tre medlemmer krever det. Innkalling med 

dagsorden skal være medlemmene i hende senest en uke før møtet. Saksdokumenter som 

danner grunnlag for beslutninger i FAU skal sendes medlemmene senest en uke før møtet 

sammen med innkallingen. Dersom dokumentasjon foreligger senere, må saken utsettes 

dersom minst ett medlem krever det. Forslag til dagsorden og eventuell dokumentasjon må 

sendes leder eller sekretær i FAU senest 10 dager før møtet. 

 

§6 Oppgaver 
FAU på Jaer skole skal bl.a.:  

o Løpende vurdere skolens virksomhet og hjem-skole-samarbeidet 

o Bidra til et godt læringsmiljø, og håndtere og forebygge mobbing 

o Sikre god informasjon til foreldrene, og vurdere hvordan digitale verktøy kan brukes i 

kommunikasjonen mellom skole og hjem 

o Delta i utforming av skolens mål og i skolens virksomhetsplanlegging 

o Sikre opplæring av og støtte til foreldrekontaktene 

o Bidra til samarbeid mellom foreldrekontakter, lærere og skolens ledelse 

o Utarbeide rutiner for konflikthåndtering i hjem-skole-saker 

o Forberede FAU-representantenes posisjoner i saker til SU og behandle 

oppfølgingssaker fra SU 
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o Løpende vurdere det fysiske miljøet på og rundt skolen, herunder trafikkforhold 

o Bidra til sosiale tiltak for elevene 

o Ha overoppsyn med og fordele ansvar for faste arrangementer  

 

§7 Økonomi 
FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn i forbindelse med arrangementer i regi 

av foreldrerådet/FAU. Bevilgninger kan kun gå til tiltak som kommer skolens elever til gode. 

Minst to personer skal alltid ha disposisjonsrett til FAUs konto. Regnskap skal legges fram 

for foreldrerådet i årsmøte.  

 

§8 Taushetsplikt 
Foreldrekontakter og medlemmer av FAU har taushetsplikt i saker som omfattes av 

Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, jf Opplæringslovens § 15-1. 

 

§9 Endringer av vedtektene 
Vedtekter for FAU fastsettes av foreldrerådet, som også kan beslutte endringer av vedtektene. 

Forslag til endringer må sendes skriftlig til FAU, som forelegger forslag for foreldrerådet til 

beslutning. FAU gjennomgår vedtektene en gang i året.  

 

 

 

 


