
Vedtekter for FAU ved Tynset ungdomsskole 
Vedtatt på Foreldrerådets års-møte 28.05.2018.  

(Erstatter vedtekter datert 05.06.2013.)  

 

§1 – Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 
 

Foreldrerådet og FAU er hjemlet i Opplæringslova § 11-4. 

 

Definisjoner  

Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av foreldrerådet. FAU er forkortelse for Foreldrerådets 

arbeidsutvalg. FAU velges av foreldrerådet og er foreldrerådets utøvende organ. Foreldrekontaktene er 

kontaktleddet mellom foreldrene i gruppen/klassen og FAU, og de er bindeledd mellom foreldre og skole. 

Samarbeidsutvalget er et utvalg bestående av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre 

ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene (elevrådet) og to for kommunen hvorav den ene er rektor 

(Opplæringslova §11-1). 

 

Begrepet foreldre brukes i dette dokumentet om foreldre, foresatte og andre som i praksis har ansvaret for 

barna. 

 

§2 – Formål  
 

Med elevene og skolehverdagen i fokus, skal FAU fremme fellesinteressene til foreldrene og elevene og 

medvirke til at disse tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. FAU skal bidra til å fremme godt 

samhold mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling for elevene, og skape kontakt 

mellom skolen og lokalsamfunnet. 

 

§3 – Sammensetning og konstituering 
 

På klassevise foreldremøter i annen halvdel av vårsemesteret velges to foreldrekontakter for hver klasse. 

En av disse velges som FAU-representant, den andre er vararepresentant. Representanter for 8. trinn velges 

på første foreldremøte om høsten. 

FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder og nestleder. FAU velger to representanter 

med personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget (SU). Lederen for FAU skal være den ene av 

representantene. 



 

§4 – Møter  
 

FAU bestemmer selv tidspunkt for møtene. Det avholdes minimum 3 møter pr år, ett om høsten (etter 

møte med foreldrekontakter og kontaktlærere) og to om våren. Det kan også innkalles til møte når leder 

finner det påkrevd eller minst 1/3 av representantene krever det. Møtetidspunktene bør samordnes med 

møtene i Samarbeidsutvalget, slik at saker fra FAU kan tas opp der når ønskelig. 

Leder er ansvarlig for å kalle inn til møter i samråd med skolens administrasjon.  

Innkalling med saksliste sendes pr e-post minimum en uke før møtet. Innkalling sendes alle klassekontakter.  

Ved forfall innkaller representanten selv sin vara og varsler leder om dette.  

FAU er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.  

Rektor eller andre representanter fra kommunen eller personalet kan innkalles til møter i FAU dersom 

dette er ønskelig. Disse kan også selv be om å få være tilstede på hele eller deler av møtet. Rektor eller 

andre representanter fra kommunen eller skolen kan også be leder om å innkalle til møte når særskilte 

grunner tilsier dette.  

FAU-s møter er åpne for alle foreldre ved skolen med mindre det skal behandles saker som rammes av 

lovbestemt taushetsplikt. 

Innkalte vararepresentanter har rettigheter og plikter som ordinær representant. 

Det føres møtereferat som minimum beskriver:  

• Tid og sted for møtet 

• Deltakelse og forfall 

• Hvilke saker som ble behandlet 

• Hvilke vedtak som ble truffet 

• Avstemmingsresultat  

Det velges referent på møtet, og leder er ansvarlig for at referat sendes klassekontakter og rektor, samt for 

at referatene legges ut på skolens hjemmeside under FAU. 

 

§5 – Arbeidsoppgaver (Jmf § 2) 
 

• FAU skal ha en nær og god dialog med skolens administrasjon. FAU skal holde seg godt orientert 

om, og ta stilling til alle planer og tiltak som påvirker læringsmiljøet i vid forstand, herunder 

virksomhetsplan, og andre planer som vedrører trafikksikkerhet, ytre miljø eller pedagogiske tiltak. 

• FAU skal medvirke i utforming og vedlikehold av Plan for samarbeid mellom hjem og skole. (Tas opp 

til vurdering hvert 2. år) 

• FAU skal medvirke i utforming og vedlikehold av ordensreglement. (Drøftes årlig) 

• FAU skal jobbe for et mobbefritt skolemiljø og medvirke til utforming og vedlikehold av Plan mot 

mobbing og antisosial atferd. 



• FAU skal bidra til at foreldrekontaktene får tilstrekkelig oppfølging og opplæring til at de kan 

oppfylle sin funksjon som bindeledd mellom hjem og skole. 

• FAU bør holde seg orientert om og evt uttale seg om budsjettet og andre politiske prosesser som 

berører FAU’s ansvarsområde. 

• FAU kan bidra til å organisere dugnader. 

• FAU kan ta initiativ til sosiale arrangement. 

 

§ 6 – Taushetsplikt  
 

Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for kontaktforeldre og medlemmer av skolens 

rådsorganer. (opplæringslova § 15-1) 

 

§ 7 – Gjennomgang av vedtektene  
 

Vedtektene gjennomgås en gang i året. Forslag til endringer må sendes skriftlig til FAU. Forslag til endringer 

behandles i Foreldrerådet etter innstilling fra FAU. 


