
Vedtekter vedtatt på årsmøte 10.9.2020  

 

 

1§. Formål  
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være 
bindeleddet mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. 
FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til 
elevene er trygt og godt. FAU-representantene representerer foreldrerådet som har valgt de 
inn. 

 

2§. Informasjons- og høringsplikt  
FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. På vår skole informerer FAU foreldrene på 
følgende måter: Gjennom skolens hjemmeside, digitale plattformer ev. på annen egnet 
måte. FAU skal sikre at informasjon gjøres tilgjengelig og at møtereferater legges ut senest to 
uker etter hvert møte.  
 
For at foreldre skal sikres reell medvirkning skal alle foreldre høres i større saker som f.eks. 
17. mai og lignende. (Dette kan gjøres ved at FAU-representanten tar opp temaer og 
spørsmål med det klassetrinnet de er valgt for.) I FAU sitt øvrige arbeid har foreldrene tilgang 
til fortløpende informasjon slik at de kan komme med tilbakemeldinger på det som gjøres. 
FAU plikter å ta til vurdering innspill som kommer inn fra foreldrene.  

 

3§. Foreldrerådet  
Alle foreldre som har barn ved Jørstadmoen skole, er medlemmer 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. 

 
4§. Valg  

Foreldrene i hvert klassetrinn velger en representant og en vara til FAU (foreldrerådets 
arbeidsutvalg). Det velges FAU-representanter på våren. Representantene for 1. klassetrinn 
velges så fort som mulig etter skolestart om det ikke er klart før ferien. Begge valgene skjer 
helst i forbindelse med foreldremøter. Rektor og tidligere FAU-leder sørger for opplæringen 
av nye tillitsvalgte.  

 
5§. Konstitusjon av styre og utvalg 

FAU konstituerer seg på det første møtet etter årsmøte ved skolestart. Det velges leder, 
nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer, samt representant til aktuelle 
utvalg/komiteer. Det kan velges underkomitéer for FAU som arbeider med nærmere 
definerte oppgaver eller prosjekter. (Eksempel kan være skolevurdering, bruk av data i 
skolen, informasjonstiltak, trafikkspørsmål, spesialundervisning, flerkulturell satsning, 
planarbeid med mer). 
 
Nytt styre må passe på å gi oppdatert kontaktinformasjon til offentlige registre. 

 



6§. Møter og årsmøte 
FAU har møte en gang i måneden eller når minst tre medlemmer krever det. 
 
Årsmøte avholdes så fort som mulig etter skolestart og etter at representant for 1. klasse er 
valgt, senest 10. september.  
 
Årsmøte er foreldrerådets og FAU sitt øverste organ. Årsmøtet må ta stilling til Innkomne 
saker.  
 
Det kalles inn til årsmøtet med minst to ukers varsel. Saklista skal stå i innkallingen.  
 
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes om flere enn 1/10 av medlemmene krever det eller 
styret finner det nødvendig.  

 
7§. Oppgaver  

 Jobbe for et godt skolemiljø  
 Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene  
 Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker. I større saker som 17. mai m.m.  
 Arrangere samlinger for foreldre og lærere  
 Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere  
 Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet  

 
8§. 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.  

 
9§. Taushetsplikt  

Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikten. FAU skal imidlertid ikke 
behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens 
personale. § 8 - Taushetsplikt Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, gjelder for 
foreldrekontakter og medlemmer av skolens rådsorganer (Opplæringsloven § 15 - 1).  

 
     10§. Vedtektsendringer 

Endringer av vedtektene kan gjennomføres av årsmøtet med 2/3 flertall av de frammøtte. 


