
Hva innebærer det å sitte i FAU? 

 Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd, FAU. 

 Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. 

 FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø 

er trygt og godt.  

 FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er 

godt. 

 

I Vingrom står det i vedtektene at: 

§3- FAU 

1. a. FAU består av en representant fra hvert trinn som velges blant foreldrekontaktene. 
  Den andre klassekontakten er vara. 
 
Rolleavklaringer 
 
Leder 
Velges for 1 år. 
Har ansvar for å lede møtene. (Finne datoer for møtene) 
Dialog med rektor i forbindelse med informasjon osv 
Finne datoer for elevkvelder (1-4 trinn) og diskokvelder (5-7 trinn) Viktig å sjekke ut med styret i samfunnshuset 
ang diskokvelder, at disse ikke kolliderer med andre arr. Elevkvelder er i aulaen på skolen. 
Sende en sms til arrangør klassene ca 1 uke før elev og diskokvelder, for å minne på …. 
Leder skal møte i Samarbeidsutvalget ved Vingrom Skole (SU). (2 møter pr skoleår) 
 
 
Nestleder 
Velges for 2 år. 
Bistå å hjelpe leder der det trengs. 
Kunne lede møtene hvis leder er borte. 
Delta på møter i KFU. (Kommunalt foreldre utvalg) Består av alle grunnskoler i Lillehammer kommune. Møter 
ca hver 6-7 uke, sammen med skolesjef. Viktige og gode møter for felles utveksling og informasjon. 
Leder i SU ( Samarbeidsutvalget på skolen ) 2 møter i året. 
 
 
Sekretær 
Velges for 2 år. 
Skrive møteinnkalling / agenda. (I samråd med leder) 
Skrive referat etter hvert møte, og sende disse ut til rektor og medlemmer i Fau. (Rektor / lærer legger dette ut 
på hjemmesiden til Vingrom skole. (http://www.lillehammer.kommune.no/referater-og-
aarsmeldinger.313330.no.html) 
 
Kasserer 
Velges for 2 år 
Ansvar for det praktiske ift FAU's økonomi, bl.a. regnskapsføring, overføring av penger ... osv" 
Sørge for innkjøp av diverse ting ved behov. (F.eks. spill til disko og elevkvelder) 
 
 
Medlemmer 
Møte opp på Fau`s møter 
Kan bli satt opp i arbeidsgrupper, hvis vi jobber med bestemte saker. (For eksempel, trafikksikkerhets gruppe, 
arrangementsgruppe, oppgradere utearealet på skolen osv.) 
 
Det er ikke store jobben for noen av vervene – overkommelig for alle!! 
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