
VEDTEKTER FAU SKUDENES UNGDOMSSKOLE 
 

 
 

§ 1– Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være 

bindeleddet mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle 

elever. FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. På vår skole informerer FAU 

foreldrene på følgende måter: 

Referat fra møter legges på skolens hjemmeside.  

 

§ 2 – Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. Alle foreldrene er automatisk medlem av 

foreldrerådet.  På vår skole velger vi FAU-representantene på følgende måte: 

● Vi velger FAU-representanter så tidlig som mulig etter skolestart, i forbindelse 

med et foreldremøte. Rektor og tidligere FAU-leder sørger for opplæringen av 

nye tillitsvalgte. 

 

§ 3 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg 

FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder, nestleder, kasserer og 

sekretær. FAU velger to representanter med personlige vararepresentanter til 

samarbeidsutvalget (SU), og representanter til SMU. Lederen for FAU skal være en av 

representantene i SU . 

 

 



§ 4 – Eventuelle komiteer 

Komiteer som skal være underlagt FAU, og følge reglement fastsatt av FAU: 

● Turkomite  

Reglement for turkomite som arrangerer klassetur: 

● Dersom foresatte oppretter en turkomite for å arrangere 

klassetur, skal komiteen være underlagt FAU. 

● Turkomiteen skal føre regnskap over alle inntekter, og dette 

regnskapet skal fremvises FAU ved forespørsel. 

● Alle inntekter som går inn på turkomiteens konto skal komme 

alle elever i klassen til gode. Det skal ikke føres regnskap for 

hver enkelt elev, kun for hele klassen samlet.  

● Reisemål må velges ut fra hva klassen samlet har tjent inn. 

● Alle elever skal skal ha samme mulighet til å delta på klassetur.  

○ Det anbefales å legge opp til dugnader som alle elevene 

har lik forutsetning for å delta på. 

● Alle elever som ønsker å være med på klassetur skal signere 

kontrakt.Kontrakten gjelder regler på klasseturen, og hvilke 

konsekvenser det får dersom reglene ikke følges, og er en 

bindende avtale for bidra til innsamling. 

● Det skal avtales hvem som er ansvarlig for elevene mens de er 

på tur.  

○ Alle elever, og spesielt de med særlige behov, skal ha 

forsvarlig tilsyn under hele turen. 

○ I hht. Politiregisterforskriften § 34-1, jf. politiregisterloven 

§ 39 første ledd kan det kreves Barneomsorgsattest fra 

alle voksne som skal delta på turen. 

● Dersom turen blir avlyst fordeles pengene likt blant elevene som 

har signert kontrakt. 



 

Vi i FAU anbefaler på generelt grunnlag å planlegge en tur innenfor landets grenser, 

gjerne i nærmiljøet. Da er ikke terskelen så høy for å bli med. 

 

 

§ 5 - Møter 

FAU har møte cirka 4 ganger i året. Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av 

medlemmene krever det. Møteledelsen er lederens ansvar. Dette ansvaret kan 

delegeres til noen andre medlemmer, men agendaen skal alltid være kjent for 

FAU-leder og resten av FAU. På vår skole offentliggjør vi innkallinger og 

møtereferater på følgende måte: FAU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av medlemmene 

er til stede. 

 

§ 6 – Økonomi 

Det er et grunnleggende prinsipp at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være 

gratis. FAU kan likevel motta bidrag i form av pengegaver eller dugnader.Pengegaver 

eller andre bidrag til FAU skal gis frivillig og anonymt av foreldrene og skal komme 

alle elevene til gode. FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn. 

Regnskap legges fram på siste FAU-møte om våren.  

 

§ 7 – Taushetsplikt 

Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikten. FAU skal imidlertid 

ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre 

eller skolens personale. 

 

§ 8 – Rektors rolle 



Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Det 

innebærer blant annet at rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke 

bare enkeltvis, men også gjennom FAU og andre utvalg. FAU er foreldrenes organ, 

men det kan være nyttig å få informasjon direkte fra skolens ledelse. Dette styrer 

rektors deltakelse på FAU-møter. 

 

§ 9 – Endringer av vedtektene 

FAUs vedtekter fastsettes av FAU. Endring av vedtekter krever 2/3 flertall. Forslag til 

endring av vedtekter skal behandles på et møte, mens avstemning om endringene 

først kan vedtas på påfølgende møte.  

 
  

 
 


