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VEDTEKTER MORELLBAKKEN FORELDRERÅD OG 
ARBEIDSUTVALG (FAU) 
 
§ 1- Foreldrerådet 

Alle foreldre som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for å 

skape godt samhold mellom hjemmet 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 foreldrene og skolen. FAU skal sikre reell 

medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt. 

§ 3 Organisering og valgordning for Foreldrerådet 
  
Foreldrerådet vedtar og endrer vedtektene for Foreldrerådet og FAU 
FAU innkaller til årsmøte i Foreldrerådet. Innkallingen sendes skriftlig minst 14 dager før møtet 
skal finne sted. Årsmøte avholdes i juni og innen skoleårets slutt. 
  
FAU presenterer på årsmøtet en rapport om det arbeidet som har vært gjort i FAU det siste 
skoleåret, regnskap/budsjett, og viktige saker for kommende skoleår. Andre møter i Foreldrerådet 
kan innkalles til ved behov. 
  
Endring av vedtekter må fremmes skriftlig til FAU innen medio april. Hovedinnholdet i 
vedtekstendringen må være nevnt i innkallingen til årsmøtet. Det kreves 2/3 flertall av de 
fremmøtte foresatte for å endre vedtektene 
 

§ 4 - Valg og konstituering av FAU 

Hver klasse skal velge to en FAU representanter og en klassekontakt før det første møtet i FAU medio 
september. Klassekontakten fungerer som vara for FAU representanten. 

FAU konstituerer seg på det første møtet og velger leder, nestleder, kasserer og sekretær. For å sikre 

kontinuitet er det ønskelig at leder eller nestleder kan sitte i to år.  

Leder og nestleder stiller som representanter til Driftsstyret og Skolemiljøutvalget (SMU).  

I tillegg velges tre representanter til SMU og en representant til SUSNA. Det velges tre varaer til 
driftsstyret. 

§ 5- Styret 

Styret skal bestå av leder, nestleder, kasserer og sekretær. Brønnøysundregisteret skal varsles ved 

endringer i styrets sammensetning. 

Styret bestemmer hvem og hvor mange i styret som har signaturrett. Et styremedlem mister 
signaturrett når vedkommende fratrer styrevervet. Signaturrett og endringer skal varsles 

Brønnøysundregisteret. 

§ 6- Komiteer 

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

prosjekter. Etter forslag fra foreldrerådet bestemmer FAU hvilke komiteer som skal nedsettes. 

§ 7 - Møter 

FAU har møte den første tirsdagen i måneden, tilpasset jul- og påskeferie, eller når minst tre 
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medlemmer av FAU krever det. Møteledelsen er lederens ansvar. Dette ansvaret kan delegeres til et 

styremedlem.  

FAU er vedtaksdyktige dersom 2/3 av medlemmene er tilstede.  

Innkallinger og møtereferater offentliggjøres på følgende måte: 

 Invitasjon via epost og Facebook til alle FAU- medlemmer og rektor/ ass. rektor. 

 Godkjente møtereferater legges ut på skolen hjemmesider.  

§ 8 - Oppgaver 
FAU ser som sine arbeidsoppgaver å: 

 Jobbe for et trygt og godt læringsmiljø. Trivsel er viktig for barnas læring 

 Drøfte formen på tilbakemelding elever og foreldre får på elevenes faglige og sosiale 

kompetanse 
 Jobbe for et mobbefritt skolemiljø 

 Ta initiativ til sosiale tiltak for elevene 

 Holde kurs for foreldrekontakter 

 Holde samlinger for foreldre og lærere 

 Være en informasjonskanal ut til alle foresatte 

 Samarbeide med både elevråd, skolens ledelse og ansatte. 

 Ha kontakt med lag, organisasjoner og næringsliv i nærmiljøet. 

§ 9 - Økonomi 
FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av foreldrerådet/FAU. 

Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer skolens elever direkte til gode.  

Kasserer, leder og nestleder kan sammen bevilge inntil kr. 5.000,-. Disposisjoner over kr. 2.000,- skal 
informeres om i FAU.  

Regnskap legges fram på årsmøtet i juni. 

§ 10 - Taushetsplikt 

Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, gjelder for foreldrekontakter og medlemmer av 
skolens rådsorganer (Opplæringsloven § 15 - 1). 

 

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-017.html#15-1

