
VEDTEKTER FOR FAU VED SINSEN SKOLE 

§ 1– Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme foresattes fellesinteresser. FAU skal være bindeleddet 
mellom foreldrene og skolen med det formål å jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever.  

FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. På Sinsen skole informerer og oppdaterer FAU foreldrene på 
følgende måter: 

• Hovedbudskapet fra FAU-møtet sendes alle foreldre på sms med en link til selve referatet.	
• Klassekontaktene informerer om FAU sitt arbeid og viktigheten av foreldreengasjement på 

foreldremøter og i andre aktuelle forum hvor klassen er samlet.	
• FAU sin hjemmeside på internett holdes oppdatert. Her legges relevant informasjon, møtedatoer 

og referat ut. 	
• Leder og nestleder i FAU deltar og informerer på alle skolens felles foreldremøter.	

	

§ 2 – Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. På vår skole velger vi FAU-representantene på følgende måte: 

• I hver klasse velges fire klassekontakter. Disse velges på første foreldremøte etter 
sommeren.  Hver klasse velger selv hvordan disse fire fordeler ansvar for FAU og ansvar for det 
sosiale i klassen. Alle klassekontakter med ansvar for FAU innkalles til FAU-møtene.  	

• På FAU-møtet i september velges en representant for hvert trinn. Trinnrepresentantene danner 
sammen med leder og nestleder FAU sitt styre. 	

• FAU-leder og nestleder velges på FAU sitt årsmøte i juni. Avtroppende leder sørger for god 
overlapp til påtroppende leder. 	

• FAU-leder, nestleder og trinnrepresentanter velges for to år av gangen. 	
  

§ 3 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg 

FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder, nestleder og styremedlemmer. FAU velger 
to representanter med hver sine personlige vararepresentanter til skolens miljøutvalg (SMU). På samme 
måte velger FAU to representanter til Driftstyret. SMU-representantene og DS-representanten velges for to 
år av gangen. For å sikre kontinuitet og fordi en foreldrerepresentant alltid er leder av DS, velges DS-
representantene til forskjellig tidspunkt. På denne måten har en erfaren representant fremdeles et år igjen 
av vervet når det velges inn en ny. 

 

§ 4 - Møter 

FAU har møte hver 4-6. uke. Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av medlemmene krever det. FAU er 
vedtaksdyktig når minst 2/3 av tilstedeværende FAU-medlemmer i et lovlig innkalt møte stemmer for. Det 
er FAU-leder som leder møtene. Ved styreleders fravær overtas dette ansvar av nestleder, men agendaen 
skal alltid være kjent for FAU-leder og resten av FAU.  

På vår skole offentliggjør vi innkallinger og møtereferater på følgende måte:  

• Leder sender ut agenda etter at eventuelle saker er meldt inn. 	
• Saker som ønskes tatt opp i FAU må meldes inn senest en uke før hvert møte.	
• Møtereferat legges ut på hjemmesiden så fort som mulig etter hvert møte. Sms med link til 

referatet sendes alle foreldre ved skolen.	

	



§ 5 – Oppgaver 

FAU på vår skole skal jobbe med følgende oppgaver: 

• Godt skole-hjem samarbeid. 	
• Trygt og inkluderende skolemiljø.	
• Samarbeide med elevrådet, SMU, DS, rektor og lærere.	
• Informere og være i dialog med alle foreldre om aktuelle saker.	
• Arrangere samlinger for foreldre og lærere, som stor-foreldremøter med ulike temaer.	
• Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen.	
• 17. mai-arrangement på skolen (4. klassene)	

	
	

§ 6 – Arbeidsgrupper	

FAU på vår skole organiserer seg i arbeidsgrupper. Som hovedregel skal arbeidsgruppene jobbe med fokus 
på tema knyttet til oppgavene i § 5.  

Arbeidsgruppene gis mandat av FAU til å jobbe med sine saker uavhengig av FAU-møtene. Gruppene velger 
selv hvordan de ønsker å legge opp arbeidet. Sakene arbeidsgruppene ønsker å jobbe med skal imidlertid 
godkjennes av de øvrige FAU-medlemmene. Arbeidsgruppene holder de øvrige medlemmene oppdaterte 
om fremdriften på FAU-møtene. Samtlige medlemmer har forslagsrett til nye arbeidsgrupper. Personer til 
arbeidsgruppene kan rekrutteres blant alle foreldre på skolen.  

 

§ 7 – Økonomi 

Bevilgninger til FAU kan kun gis til formål som kommer alle skolens elever til gode. FAU har disposisjonsrett 
over midler som kommer inn.  

 

§ 8 – 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 fungere som et samlende utvalg med fokus på elevenes beste. Det skal være høyde for uenighet 
og diskusjon i FAU. Dersom det oppstår konflikter, må FAU-representantene holde seg saklige og sette 
elevene i sentrum.  

 

§ 10 – Rektors rolle 

Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt skole- hjem-samarbeid. Rektor skal sørge for god 
kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men også gjennom FAU og andre utvalg. FAU er 
foreldrenes organ. Det er derfor nyttig for FAU å få informasjon direkte fra skolens ledelse. Dette styrer 
rektors deltakelse på FAU-møter. 

 

 



§ 11 – Samarbeid mellom FAU og andre utvalg på skolen 

FAU på vår skole skal samarbeide med Elevrådet og Skolemiljøutvalget (SMU) på følgende måte: 

• Elevrådet inviteres inn til minst ett FAU-møte i løpet av skoleåret for å fortelle om hva elevene ved 
Sinsen skole er opptatt av.	

• SMU og DS (driftsstyre) er også representert i FAU og oppdaterer FAU om deres arbeid. 	

	

§	12	–	Endringer	av	vedtektene 

Vedtektene kan endres ved behov. Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder, 
senest tre uker før neste FAU-møte. FAU behandler deretter innkomne forslag. Vedtektsendringer kan 
vedtas med 2/3 flertall. 

 

Vedtatt av FAU 8.11.17 

	


