
Vedtekter for Tveita skole FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) 

Alle foreldre som har barn ved skolen er medlemmer av Foreldrerådet.  
 
Foreningens navn er Tveita skole FAU og ble stiftet 06. juni 2019. 
 
§ 1 FORMÅL  
 
FAU på vår skole skal jobbe med følgende oppgaver: 

● For å bedre læringsmiljøet til alle elever på skolen. 
● Fremme samarbeid og samhold mellom foreldre og skole. 
● Ha fokus på den sosiale biten utenfor klasserommet. 

§ 2 VALG, SAMMENSETNING OG ORGANISERING 

● FAU består av foreldrerepresentanter fra hver klasse. 
● Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. På vår skole velger vi en FAU-representant og 

en vara i hver klasse før første FAU-møte hvert skoleår.  
● FAU-representanten har ansvar for å gjennomføre valget i sin klasse. I 1. trinn 

organiserer lærerne dette på første foreldremøte. Hvis en FAU -repr. trekker seg i 
perioden rykker vara opp eller det foretas nytt valg. 

● Trekker leder seg i perioden rykker nestleder automatisk opp før nytt valg foretas. 
Trekker nestleder eller sekreter seg foretas det umiddelbart suppleringsvalg. 

§ 3 KONSTITUERING 

● FAU konstituerer seg selv på det andre møtet om høsten, etter at alle foreldremøter er 
gjennomført. 

● FAU foretar valg på leder (1 år), nestleder (1 år) og sekretær (1 år) på dette møtet.  
● Det velges i tillegg to representanter til Driftsstyret. 

§ 4 MOTER 

● FAU har møte cirka 7-8 ganger i året. 
● Leder er ansvarlig for å kalle inn til møtene. 
● Representanten for klassen har ansvar for å møte. Vara kan møte hvis ønskelig. Ved 

representantens forfall gir representanten selv beskjed til vara. 
● FAU er beslutningsdyktig når minimum 5 personer meter. 
● Innkallinger og referater godkjennes på hvert FAU-møte. 

§ 5 MØTERETT  

● Rektor, representanter for personalet og andre kan innkalles til møte i FAU dersom 
dette er ønskelig. Disse kan også selv be om å få være med på deler av matet. 



§ 6 SAMARBEID MELLOM FAU OG ANDRE UTVALG PÅ SKOLEN  

● FAU på vår skole skal samarbeide med Elevrådet, Driftsstyret (DS) og 
Skolemiljøutvalget (SMU). FAU har representanter inn i SMU og DS. FAU deltar i 
AKS Samarbeidsforum, som består av AKS-leder og en FAU-representant hvert fra 
hvert trinn fra 1. til 4. klasse. AKS Samarbeidsforum møtes gjevnlig, f. eks i forkant 
av FAU møter eller ved behov.  

§ 7 NETTSIDE 

● FAU-siden på skolens nettside skal til enhver tid være oppdatert med navn på alle 
FAU-representanter, evt. møteplan for året. 

● Innkallinger og referat legges ut på skolens nettside fortløpende etter godkjenning. 

§ 8 ØKONOMI 

● Bevilgninger til FAU kan kun gis til formål som kommer alle skolens elever direkte til 
gode. FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn. Regnskap legges fram 
på siste FAU-møte på våren. 

§ 9 TAUSHETSPLIKT 

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

§ 10 VEDTEKTENE  

● Vedtektene skal ligge ute på skolens nettside. Vedtektsendringer gjøres ved behov. 

Oslo, 06.06.19 

 

 


