Vedtekter for FAU
§ 1- Foreldrerådet
Alle foreldre som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide 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)
Foreldrerådets arbeidstuvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er det utøvende
organet for foreldrerådet. 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.
§ 3 - Valg og konstituering
FAU består av en FAU-representant fra hver klasse ved Tangenåsen ungdomsskole. Valg av nye
FAU-representanter bør skje på slutten av skoleåret før sommerferien for 8. og 9. trinn, slik at FAU er
klar til å begynne arbeidet tidlig på høsten. FAU-representanter fra de nye klassene velges på første
foreldremøte i 8. klasse.
Dersom ingen stiller til valg i en klasse, fortsetter enten den som hadde vervet året før, eller det pekes
ut en person ved hjelp av tilfeldig trekking fra klasselista.
FAU konstituerer seg på det første møtet og velger leder, nestleder og kasserer. FAU-lederen er FAUs
representant i det kommunale foreldreutvalget, med mindre annet avtales.
§ 4 - Komiteer
Det kan velges underkomitéer eller ansvarspersoner for FAU som arbeider med nærmere definerte
oppgaver eller prosjekter.
§ 5 - Møter
FAU har møte minst tre ganger per semester, eller når minst tre medlemmer krever det. FAU er
beslutningsdyktig dersom minst tre medlemmer er til stede, og innkalling er sendt til alle.
§ 6 - Oppgaver
FAU skal
 Jobbe for et godt skolemiljø
 Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
 Arrangere samlinger for foreldre og lærere
§ 7 - Økonomi
FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av foreldrerådet/FAU.
Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer skolens elever direkte til gode. Regnskap legges fram
på årsmøtet.
§ 8 - Taushetsplikt
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, gjelder for foreldrekontakter og medlemmer av
skolens rådsorganer (Opplæringsloven § 15 - 1). Skjema vedrørende taushetsplikt signeres av nye
FAU-medlemmer på første FAU-møte.
§ 9 - Endringer av vedtektene
Vedtektene gjennomgås i FAU en gang i året. Vedtektene ligger tilgjengelig på skolens nettsider.
Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU, og vedtas av FAU.

