
 
 

Vedtekter for foreldrerådet ved Åretta ungdomsskole 

 

1. Definisjoner 
Alle foreldre eller foresatte til elever ved skolen er medlemmer av foreldrerådet ved skolen. 
Det samme gjelder foreldre eller foresatte til kommende 8.klasser fra og med det ordinære 
årsmøtet i mai/juni. 
Foreldrerådet velger et styre, som betegnes foreldrerådets arbeidsutvalg, FAU. 

 

2. Formål 
Formålet til foreldrerådet er definert i paragraf 11-2 i Opplæringsloven (pr. juni 1999) der 
det heter: 
Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og 
foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. 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. 

 

3. Årsmøte 
Årsmøte i foreldrerådet skal holdes i løpet av siste måned før skoleslutt. Arbeidsutvalget skal 
innkalle til årsmøtet med minst 3 ukers varsel. Saksliste skal følge innkallingen. 

Årsmøtet skal behandle årsmelding, regnskap, eventuelt budsjettforslag fra FAU, valg av 
medlemmer til FAU, saker som FAU fremmer eller som er innkommet fra foreldrene minst 1 
uke før årsmøtet. Alle saker avgjøres av simpelt flertall. 

Referat fra årsmøtet skal sendes til foreldrerådet, rektor og øvrige ansatte på skolen og KFU. 

Årsmøtet skal velge revisor. 

 

4. Ekstraordinært årsmøte 
Arbeidsutvalget innkaller til ekstraordinært årsmøte dersom 1/3 av foreldrerådet, leder i 
arbeidsutvalget eller rektor krever det. 

 

5. Arbeidsutvalget 

5.1 Valg og sammensetning 
Arbeidsutvalget består av 7 medlemmer. Medlemmene velges på foreldrerådets årsmøte for 
2 år av gangen med mindre det velges et nytt medlem med barn i siste års trinn (10. trinn). 
Valget skal gjøres slik at alle klassetrinn er representert og at minst 2 medlemmer fortsetter 
fra forrige skoleår. Klassekontaktene kan velges til FAU. 

Arbeidsutvalget velger to representanter med personlige vararepresentanter til 
Miljøutvalget (MU). Lederen for arbeidsutvalget skal være den ene av representantene. 

Arbeidsutvalget skal være representert i Kommunalt foreldreutvalg (KFU). 

Arbeidsutvalget konstituerer seg selv på første arbeidsutvalgsmøte etter årsmøtet med: 
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2 av medlemmene fungerer som valg komite. 

 

5.2 Arbeidsutvalgets møter 
FAU er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Saker avgjøres ved simpelt 
flertall. 
Lederen har dobbeltstemme. 

Rektor skal få tilsendt saksliste til møtene og har tale- og forslagsrett på møtene. 

FAU skal føre referat fra alle sine møter. Referatet sendes medlemmene i FAU, 
klassekontaktene, rektor og KFU. (Fra skoleåret 2005-2006 legges referatene ut på It’s 
learning, hvor alle foreldre og foresatte har leserettigheter.)* 

 

5.3 Økonomi 
Arbeidsutvalget skal føre regnskap over foreldrerådets aktiviteter. Regnskap skal revideres. 
Arbeidsutvalget kan lage forslag til budsjett for foreldrerådets aktiviteter. Dette fremmes i 
tilfelle for årsmøtet. 

 

5.4 Aktiviteter 
Arbeidsutvalgets arbeidsområde defineres slik: 

I saker som gjelder forhold ved skolen og skolesamfunnet som faller innunder formålet til 
foreldrerådet kan FAU avgi uttalelser, ta egne initiativ og sette i verk tiltak innenfor 
rammen av lover, forskrifter og regelverk for skolens virksomhet ellers.  

FAU skal avgi uttalelser i alle saker hvor rektor eller kommunen ber om det.  

FAU skal ikke fatte vedtak i saker om enkeltpersoner.  

FAU har ansvar for å samarbeide med skolen om gjennomføring av skolens 17.mai 
arrangement.  

Valgkomiteen må sørge for at det skaffes kandidater til FAU på foreldremøtet om våren 
for kommende 8.klasser. 

 

6. Endring av vedtekter 
Forslag til endring av vedtekter skal fremmes for årsmøtet. Vedtak om slike endringer krever 
minst 2/3 flertall blant de fremmøtte. 



 
 

 


