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Vedtekter for FAU ved Linderud skole 

 

 
§ 1 Foreldrerådet 

 

Alle foreldre som har barn ved Linderud skole er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal 

arbeid for å skape et godt samarbeid mellom elevenes foresatte og skolen, legge til rette for 

trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. 

 

 

§ 2 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 

 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er det 

utøvende organet for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom elevenes foresatte og skolen. 

FAU skal sikre reell medvirning for elevenes foresatte og har medansvar for at læringsmiljøet 

til elevene er trygt og godt.  

 

 

§ 3 Valg og konstituering 

 

FAU består av alle foreldrekontaktene på hvert trinn. Foreldrekontaktene velges på skoleårets 

første foreldremøte som bør avholdes så tidlig som mulig og i hvert fall innen 15. september. 

Det velges en foreldrekontakt og en varaforeldrekontakt for hver gruppe på hvert trinn. I 

tillegg velges det en foreldrekontakt og en varaforeldrekontakter for 6. trinn og for 10. trinn 

på spesialskolen. Varaforeldrekontakten er også varamedlem i FAU. 

 

FAU avholder et konstituerende møte så snart alle foreldrekontaktene er valgt. Skolen 

v/rektor har ansvaret for å innkalle til det konstituerende møtet. På det konstituerende møtet 

velges FAUs leder, nestleder, kasserer og sekretær. Leder, nestleder, kasserer og sekretær 

fritas for vervet som foreldrekontakt. Varaforeldrekontaktene for de aktuelle gruppene overtar 

som foreldrekontakter.  

 

FAUs medlemmer utøver sine verv inntil et nytt FAU er valgt.  

 

 

§ 4 Komiteer 

 

Det kan velges underkomiteer for FAU som arbeider med nærmere definerte oppgaver eller 

prosjekter. 

 

 

§ 5 Møter 

 

FAU har møte en gang i måneden, fortrinnsvis første mandag i måneder fra kl 1800 inntil kl 

1930 på skolens personalrom. Ved behov kan FAUs leder innkalle til møter utover dette. 

 

Dersom et FAU-medlem ikke har anledning til å delta på møte, har vedkommende selv 

ansvaret for å innkalle varamedlemmet.  
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§ 6 Oppgaver 

 

FAU skal utføre oppgaver som bidrar til å realisere Foreldrerådets ansvar slik det går fram av 

§ 1 og FAUs ansvar slik det går fram av § 2. Herunder kan FAU behandle saker som berører 

skolens fysiske og psykiske læringsmiljø og bidra til et aktivt samarbeid mellom elevenes 

foresatte og skolen, skolens ulike organer samt lokalmiljøet.   

 

 

§ 7 Økonomi 

 

FAU kan beslutte å samle inn penger for eksempel ved arrangementer eller salg i regi av 

FAU. Det skal i så fall opprettes en konto hvor disse pengene settes inn. FAUs leder og 

kasserer skal ha disposisjonsrett over kontoen på vegne av FAU.  

 

FAU kan bevilge penger innenfor ansvarsområdene bestemt i §§ 1 og 2.  

 

Dersom FAU har egne midler, skal FAUs kasserer føre regnskap som skal godkjennes av 

FAU på det siste møtet før nytt FAU konstitueres.  

 

 

§ 8 Endring av vedtektene 

 

Forslag til endringer i vedtektene skal foreligge skriftlig og sendes FAUs medlemmer senest 

samtidig med innkallingen til FAU-møte. Endring av vedtektene krever at et flertall av de 

frammøtte FAU-medlemmene stemmer for endringen. Ved stemmelikhet har FAU-leders 

stemme dobbelt vekt.  

 

 

§ 9 Informasjon til nyvalgte FAU-medlemmer 

 

Som bilag til vedtektene følger informasjonsskriv til nyvalgte medlemmer. 

Informasjonsskrivet skal deles ut i forbindelse med valg av foreldrekontakter.  

 

 

Bilag: ”Informasjon til deg som er nyvalgt foreldrekontakt” 
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