Vedtekter for Foreldrerådet og
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved
Sædalen skole.
(Vedtatt på møte 30.09.19)

§1 Medlemskap
Alle foreldre eller foresatte til elever ved Sædalen skole utgjør skolens foreldreråd.

§2 Formål
I opplæringsloven § 11-4 heter det:
”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 bør arbeide for å skape godt
samarbeid mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape
kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.”
Foreldrerådet ved Sædalen skole skal arbeide for at foreldre og foresatte får reell innflytelse og
medvirkning i skolens utvikling til beste for elevene i tråd med opplæringsloven § 11-4. Dette skal
gjøres gjennom arbeidet i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og skolens driftsstyre.

§3 Valg av foreldrerepresentanter til FAU
Valg avholdes gjennom foreldremøtene på hvert av trinnene i løpet av september hver høst. Alle
trinn skal representeres ved 2 representanter og ingen vara. De fleste FAU-representantene velges
for to år av gangen, med unntak av 1.trinn der én velges for to år og én for ett år samt 7.trinn som
velger én representant for ett år det siste året. På denne måten sikres kontinuitet fra år til år slik at
en ikke skifter ut flere enn halve FAU årlig.
FAU-representantene skal være kontaktledd mellom foreldrene/foresatte og FAU.
FAU-representanter har taushetsplikt om elever og foreldres personlige forhold ihht.
forvaltningsloven.

§4 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) forvalter foreldrerådets interesser og plikter i sitt løpende
arbeid. FAU har rett til å behandle alle saker som gjelder skolesamfunnet. FAU kan bistå enkelt
foreldre i saker ift skolen. FAU kan derimot ikke behandle saker som gjelder lønns- og arbeidsvilkår
for skolens personale. Rektor skal oversende alle saker som er av betydning for skolens utvikling til

FAU. Alle foreldre/foresatte kan fremme saker gjennom FAU, gjennom klassetrinnets
FAU-representant eller direkte til FAU.

§5 Årsmøtet i FAU
Første og konstituerende møte i FAU skal avholdes innen utgangen av oktober hvert år. Dette
møtet skal behandle følgende:
- FAU sitt regnskap for siste skoleår
- FAU sin årsmelding for forrige skoleår utarbeides og leveres av avtroppende FAU leder i forkant
av årsmøtet. Årsmeldingen skal spesifisere saker FAU har jobbet med.
- Fastsette og evt. endre vedtektene for FAU
- Valg av leder, nestleder og økonomiansvarlig. Disse velges for ett år av gangen.

- Saker vedtas med simpelt flertall.
Referater, årsmelding og regnskap sendes skolen og legges ut på skolen hjemmesider under
«Råd og utvalg». Referatene skal også lagres på FAU sin google disc.
Foreldrerådet gjennom FAU innkaller til ekstraordinært årsmøte dersom 30 foresatte, et flertall
i FAU eller leder i FAU krever dette.
Foreldrerådet kan kreve nyvalg av representanter til FAU hvis mer enn 1/3 av de foresatte
ved skolen krever dette.

§6 FAU sine oppgaver
- Legge frem og behandle saker fra skolen eller foreldre
- Nedsette arbeidsgrupper bestående av medlemmer i FAU for å arbeide med konkrete
prosjekter eller saker. Ansvarlig for arbeidsgruppene skal være en FAU-representant. Alle
foreldre i skolen kan ta del i FAU-gruppearbeid.
- Sørge for god informasjon om FAU sine arbeid til alle medlemmene av foreldrerådet.
- Det skal distribueres referat fra FAU-møtene til alle foreldre/foresatte.
- FAU skal være opptatt av elevmedvirkning og søke samarbeid med elevrådet i alle saker der
det er naturlig.

§7 Leders oppgaver
Leder og nestleder i FAU skal se til at det:
- Utarbeides årsplan og møteplan
- Innkalles til møter og føres protokoll over disse
- Fremlegges årsmelding og regnskap for årsmøtet

- Utarbeides forslag til budsjett for FAU hvis FAU beslutter at budsjett skal lages.
- Innkalle til årsmøte hver høst og se til at nytt FAU konstituerer seg selv innen utgangen av
oktober.

§8 Møteinnkalling
Møteinnkalling til FAU-møter skal være representantene i hende ti dager før møtet, én uke
hvis møtedato er avtalt tidligere.
Ved saker som kan dokumenteres akutt nødvendige, kan leder/ledergruppen kalle FAU inn til
umiddelbart møte.

§9 Møteavholdelse og avstemminger
Alle FAU representantene har talerett og stemmerett. Saker avgjøres ved simpelt flertall.
Vedtektsendringer avgjøres med to tredjedels flertall.

