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           10.09.15 

Innkalling til FAU 

 
Dato: Mandag 21.09.15 

Klokkeslett: Kl. 17.00 – 19.00 

Sted: Teglverket skole, møterom Radius i 2.etg (v/kantinen) 

 
Deltagere:  

1a Sissel Skillingshaug 

1b Margit Katrine Strand  

1c Marianne Brenk 

2a Anne-Marthe Rustad 

2b Silje Zandstra Krokeide 

3a Mari Selmer-Eide 

3b Tina Charlotte Stenberg 

4a Åse Linusson 

4b Tom Klev og Monica Figueroa 

PLUSS avd. May-Tove Pryneid 

 

Tilstede fra skolen:  

Rektor Elisabeth Palmgren 

Ass.rektor Irene Langeid 

 

Agenda 

Sak 01/15 Konstituering av FAU 

 

Sak 02/15 Valg av leder, nestleder, kasserer, sekretær og representanter til SMU og Driftsstyret 

 

Sak 03/15 Drøfting og beslutning av vedtekter, inkl. drøfting av oppgaver og evt. opprettelse av 

komitegrupper. Se forslag og utgangspunkt for drøfting på side 2. 

 

Sak 04/15 Status skolestart og forventninger v/rektor 

 

Sak 05/15 Permisjonsreglement for elever  

 

Sak 06/15 Aktivitetsskolen, status og forventninger v/ass.rektor 

 

Sak 07/15 Forslag til årshjul for møtetider i FAU 
 Mandag 21.09 kl.17 

 Mandag 19.10 kl.17 

 Mandag 23.11 kl.17 

 Mandag 11.01 kl.17 

 Mandag 08.02 kl.17 

 Mandag 14.03 kl.17 

 Mandag 25.04 kl.17 

 Mandag 23.05 kl.17 

 
Sak 08/15 Eventuelt 

 

Elisabeth Palmgren 

rektor 
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Forslag til vedtekter og et utgangspunkt for drøfting:  

 

§ 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 arbeidstuvalg (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 - Valg og konstituering 
FAU velger en valgkomité i god tid før valget. Disse innstiller kandidater til FAU. Ledervervet 

bør avklares før valget. Valg av nytt FAU bør skje før sommerferien slik at FAU er klar til å 

begynne arbeidet tidlig på høsten. (I vedtekene bør det presiseres hvordan FAU velges og 

organiseres). 

FAU konstituerer seg på det første møtet og velger leder, nestleder, kasserer, sekretær og 

styremedlemmer (samt eventuelt representant til det kommunale foreldreutvalg, i de kommuner 

som har opprettet det). 

§ 4 - Komiteer 
Det kan velges underkomitéer for FAU som arbeider med nærmere definerte oppgaver eller 

prosjekter. (Det kan for eksempel være skolevurdering, bruk av data i skolen, 

informasjonstiltak, trafikkspørsmål, spesialundervisning, flerkulturell satsning, planarbeid med 

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

§ 5 - Møter 
FAU har møte minimum hver 4-6.uke eller når minst tre medlemmer krever det. 

§ 6 - Oppgaver 
Aktuelle oppgaver kan være: 

 Jobbe for et godt skolemiljø 

 Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene 

 Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker 

 Arrangere samlinger for foreldre og lærere 

 Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere 

 Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet 

§ 7 - 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. Regnskap legges fram på årsmøtet. 



 

 

 3 

§ 8 - Taushetsplikt 
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, gjelder for foreldrekontakter og 

medlemmer av skolens rådsorganer (Opplæringsloven § 15 - 1). 

§ 9 - Endringer av vedtektene 
Vedtektene gjennomgås en gang i året. Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til 

FAU. Endringene tas opp og vedtas/vedtas ikke på møte i foreldrerådet.  

 

 

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

