
VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) VED 

FAGERBORG SKOLE 

Vedtatt i FAU 15. september 2015. 

 

§ l. Alle foreldre ved Fagerborg skole er medlemmer i Foreldrerådet. Foreldrerådets 

arbeidsutvalg (FAU) er det utøvende organet for Foreldrerådet. 

§ 2. Foreldrerådet og FAU har som mål å fremme og ivareta synspunkter og interesser til 

foreldrene ved Fagerborg skole, og skal bidra til et godt og inkluderende læringsmiljø ved 

skolen. 

§ 3. FAU består av én representant og én vararepresentant fra hver klasse. Disse velges på 

foreldremøtet om høsten. Begge representanter innkalles til hvert møte, og begge har møte- 

og talerett. Vararepresentanten har stemmerett dersom representanten ikke er til stede. 

FAU-representanten starter sin funksjonstid umiddelbart og innehar vervet frem til neste års 

valg.  

§ 4. FAU konstituerer seg på første møte hver høst, med et styre på inntil tre personer, samt 

to representanter og to vararepresentanter til skolens driftsstyre. Ved utgangen av skoleåret 

skal FAU lage en årsrapport der det fortelles om hvilke hovedsaker FAU har jobbet med i 

skoleåret, og hvilke saker som bør følges opp neste skoleår. Rapporten gjøres tilgjengelig for 

alle foreldre og skolens ledelse. 

§ 5. FAU møtes normalt en gang i måneden under skoleåret, og det føres referat som gjøres 

tilgjengelig for alle foreldre. Det kan kalles inn til ekstraordinært møte dersom tre 

medlemmer krever det. Skoleledelsen deltar fast på møtene. 

§ 6. Ved avstemning gjelder prinsippet om simpelt flertall. Ved stemmelikhet har utvalgets 

leder dobbeltstemme.  

§ 7. FAU kan disponere midler på vegne av Foreldrerådet. Disse midlene kan benyttes til 

nødvendige utgifter for FAU, og til innkjøp til skolen eller skolens elever.  

§ 8. FAU velger to medlemmer og to varamedlemmer til skolens driftsstyre. Funksjonstiden 

er to år, med rullerende utskiftning. Driftsstyremedlemmer og varamedlemmer har rett til å 

delta som observatører i FAU med tale- og forslagsrett. 

§ 9. Forslag til endringer eller tillegg til disse vedtektene må sendes skriftlig til FAU. 

Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall ved behandling i FAU. 


