___________________________________________________________________________

1.

Formål

Foreldrenes arbeidsutvalg for Nordnes skole (heretter kalt FAU) er opprettet i medhold av
opplæringsloven § 11-4 og skal representere alle foreldre ved skolen.
FAU har som formål å:


fremme fellesinteressene til foreldrene



medvirke til at elever og foreldre deltar aktivt i arbeidet for å skape et godt skolemiljø



arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen



legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene



skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Ifølge opplæringslovens paragraf 11-4 skal alle foreldre som har barn i grunnskolen bidra til
dette formålet

2.

Representasjon

FAU skal bestå av en representant fra hvert klassetrinn, spesialgruppene, og SFO. For hver av
representantene velges også en vararepresentant.
3.

Valg

Valg til FAU avholdes i hvert klassetrinn, spesialgruppene og i SFO innen utgangen av
september hvert år. Medlemmer velges for to (2) år av gangen.
Valgene legges slik at ikke alle representantene trer ut samtidig, men at det blir kontinuitet i
utvalget. I praksis gjøres det ved at det første skoleår velges foreldrekontakter for 1 år og
FAU-representanter og vara for 2 år. Det vil si at nye FAU-medlemmer velges på 1., 3., 5. og
7. trinn.
4.

Funksjoner i FAU

FAU velger følgende funksjoner for ett år av gangen:
 Leder
 Nestleder
 Kasserer
 Referent
 2 representanter til SU (se § 6) med vararepresentanter.
 1 representant til Bydels-FAU (se § 7)
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5.

Møter

Møter sammenkalles og ledes av lederen, eller i dennes fravær nestlederen.
Referat fra møtet skrives av sekretær, eller i dennes fravær den leder utpeker.
Møter avholdes så ofte FAU ser det som nødvendig, vanligvis en gang i måneden.
Godkjent referat distribueres til alle foreldre via skolens hjemmeside/ Its learning ( ?).
Saksliste til møte, referat fra sist møte og eventuelle sakspapirer skal sendes alle
representanter og vararepresentanter pr E-post med minst en ukes frist.
6.

Votering

Saker som krever votering avgjøres ved simpelt flertall. Vedtektsendringer krever et 2/3
flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. FAU er beslutningsdyktig når mer enn
halvparten av medlemmene er tilstede. Alle representanter har møterett, talerett og
stemmerett.

7.

Representasjon til Samarbeidsutvalget

Det velges to representanter fra FAU som skal sitte i skolens Samarbeidsutvalg (SU). Disse
representanter velges for et år av gangen. Leder av FAU skal være den ene representanten.
Det velges i tillegg to vararepresentanter til SU, jf opplæringsloven § 11-4
Samarbeidsutvalget skriver referat fra sine møter og de utvalgte fra FAU som sitter i SU skal
rapportere til FAU.

8.

Underutvalg

FAU oppretter selv de underutvalg de har behov for. Underutvalgene skriver referat fra sine
møter og rapporterer til FAU.
9.

Foreldreutvalg i bydelene

Det velges en representant fra skolens FAU til bydels-FAU i Bergenhus.
I bydelsvise FAU møter den valgte FAU representanten fra hver skole i bydelen.
Representanten i bydels-FAU bør normalt være FAU-leder.
I tillegg til å velge representanter til BKFU (Bergens Kommunale Foreldreutvalg )skal
bydels-FAU drøfte sentrale problemstillinger som skal behandles av BKFU.

10.

Økonomi

Kasserer har ansvar for å holde orden med økonomien til FAU. FAU bestemmer selv hvordan
penger skal drives inn ved forskjellige arrangement (for eksempel 17. mai) og hvordan
pengene skal brukes i tråd med formålene til FAU. På FAU-møtet i mai fremlegger kasserer
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en oversikt over økonomistatus, inkludert uttak og innskudd på konto for godkjenning av
FAU.
11.

Taushetsplikt

FAU-medlemmer og vararepresentanter har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende
om det de i forbindelse med virksomheten i utvalget får vite om noens personlige forhold.
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