
 
 
 

VEDTEKTER FOR FAU: 
 

• Sammensetning: 
FAU er sammensatt av en foreldrekontakt og vara fra hver klasse, samt leder. 
FAU er beslutningsdyktig når minimum 15 personer møter. 
 

• Valg: 
Foreldrekontakter velges for to år, dette gjelder for alle trinn. Valg av foreldrekontakter 
skal skje på våren. FAU konstituerer seg med leder, nestleder og sekretær samt SU 
representanter (leder FAU, nestleder + en til). FAU-leder velges for ett år av gangen, men 
for å sikre kontinuiteten i arbeidet, anbefales leder å sitte i to år. Øvrige verv sitter i to år. 
 

• Møter 
Møtene avholdes til vanlig på skolen. Det skal holdes minimum to møter hvert semester, 
og ellers som skissert i FAUs årshjul, ellers etter behov. Leder er ansvarlig for å kalle inn 
til møter, dette skjer i samarbeid med skolens administrasjon. Avtroppende leder kaller 
inn til første møte om høsten. Forfall meldes til leder. 
 

• Foreldrerådet 
Foreldrerådet kalles inn når FAU finner det nødvendig ut fra gjeldende forskrifter i 
opplæringsloven. Årsmelding legges frem på foreldrerådets årsmøte som avholdes i 
november. 
 

• Samarbeidsrutiner FAU – skolens administrasjon. 
FAU ser det som viktig med et nært og godt samarbeid mellom hjem og skole. For å sikre 
gode rutiner i dette samarbeidet, behandler FAU følgende saker som automatisk 
oversendes fra skolens administrasjon: budsjett, skolerute, byggeplaner, endring i 
sikkerhetsrutiner, saker til politisk behandling som angår skolen. 
 

• Møterett 
Rektor, representanter for personalet og andre kan innkalles til møter i FAU dersom dette 
er ønskelig. Disse kan også be om å få være tilstede på møtet eller deler av møtet i FAU. 
De kan også be om at det innkalles til FAU-møte dersom det er grunner for å ønske det.  
 

• Vedtektene 
Vedtektene for FAU skal inn i permen til alle foreldrekontaktene, og publiseres på skolens 
hjemmeside. Foresatte til alle elever som begynner ved skole skal motta vedtektene. 
 

• Informasjon om arbeidet 
- Skolen sørger for å publisere referat fra alle møtene på skolens hjemmeside, under 
FAU-fanen 
- FAU kan komme med innspill og innlegg på skolens hjemmeside. 
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