
 

Hva FAU er:  
FAU er en forkortelse for Foreldrerådets Arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, 
er medlemmer av Foreldrerådet. Gjennom valg i hver klasse velger Foreldrerådet et arbeidsutvalg 
(FAU) og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet.  
FAU er et lovpålagt organ. FAUs medlemmer og varamedlemmer velges for to år.  

 
Hvorfor skolen har et FAU:  
Foreldremedvirkning i skolen bygger på at foreldrene har hovedansvar for barns utvikling og 
opplæring. Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra 
foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.  
Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre 
foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre skolehverdag 
for elevene.  

 
FAU skal:  
Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte  

Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø  
Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole  

Bidra til å legge til rette for positiv utvikling hos elevene  
 

Hva FAU gjør:  
1. "Saker"  
Over 90% av FAUs funksjon er håndtering av "saker" som meldes inn av foreldre eller rektor, eller 
som kommer fra egne rekker. For å behandles av FAU skal en sak være av betydning for et flertall av 
skolens elever, og ikke være av en slik art at forskjellige elevgrupper settes opp imot hverandre. FAU 
kan gi råd til foreldre som ønsker å ta opp saker som gjelder kun én klasse eller ett trinn.  
Innflytelse  
I saker som tas opp har FAU mulighet til å påvirke ved å informere rektor, leder for Aktivitetsskolen, 
Utdanningsetaten og andre instanser om foreldrenes syn. I saker der FAUs syn ikke umiddelbart 
vinner gjennom kan FAU velge å overtale og/eller legge press.  
FAU bør også bidra til at foreldre får trygghet rundt behandlede saker, ved å informere om hvordan de 
er håndtert, som et ledd i arbeidet med å skape godt samarbeid mellom skole og foreldre.  
Strategisk Plan for Tåsen Skole er en sak som står i særstilling, fordi den legger store føringer på hele 
skolens virke. Det er mange interesser som påvirker Strategisk Plan, inkludert ansatte-interesser, 
økonomi, politikk og individuelle agendaer. FAU må derfor delta svært aktivt i prosessen som en aktør 
som har særskilt fokus på barnas og foreldrenes beste.  
2. Valg av representanter til Driftsstyret  
FAU” foreslår” (i praksis velger) hvert år ett medlem til Driftsstyret, som sitter i to år. Altså er det to 
foreldrevalgte medlemmer til enhver tid. Det sitter også til enhver tid tre varamedlemmer, hvorav 1-2 
foreslås av FAU hvert år.  
3. 17. mai-arrangement  
FAU har visse oppgaver i forbindelse med 17. mai, dokumentert i egen perm.  



4. Skolering og annet  
FAU har mulighet til å delta i skolering, samt å ta andre foreldre-initiativer etter eget ønske.  
5. Oslo KFU  
Oslo KFU er forenklet sagt et ”FAU for hele Oslo”. I skoleåret 2009/10 deltok ikke FAU Tåsen på noen 
opplegg i regi av Oslo KFU.  

 
Hvordan FAU virker:  
Saksgang  
For å ha en effektiv håndtering av sakene deltar ikke alle 25 FAU-representantene i alle saker. I stedet 
deler FAU seg inn i grupper som håndterer visse typer saker. Følgende er gruppeinndelingen for 
2010/11 (forslag):  
- Gruppe for fag  
- Gruppe for fysisk miljø, trafikk og byggsaker  
- Gruppe for sosialt miljø, trivsel og kultur  
- Gruppe for Aktivitetsskolen (tidl. SFO)  
- Gruppe for IKT  
- Gruppe for ekstern kontakt (Oslo KFU, andre skoler i bydelen, seminarer etc.)  
Foreldre melder saker inn til sin FAU-representant, som melder denne til riktig gruppeleder. FAU-
representant representerer sin klasse og skal så langt det er mulig formidle synet til foreldrene i 
klassen, ikke sitt eget. Det er viktig at hver FAU-representant holder klassene informert om sakene 
FAU jobber med, og minner foreldrene om at de kan komme med sine meninger og saker.  
En del saker kommer også inn direkte til FAU-leder. I begge tilfeller vurderer den som mottar saken 
hvorvidt den er så viktig at den bør tas i plenum, eller om det er en "gruppesak". I enkelte saker kan 
det også være slik at saken skal håndteres uten behandling på FAU-møte, enten fordi FAU allerede 
har tatt stilling til spørsmålet tidligere, eller fordi den haster for mye til å vente.  
Plenumssaker setter FAU-leder på dagsorden til neste FAU-møte. Gruppesaker skal gruppeleder ta 
med gruppen i neste FAU-møte. Hastesaker tar gruppeleder og/eller FAU-leder i samråd med de 
personer i FAU det er hensiktsmessig å involvere.  
I enkelte saker kan FAU gjennomføre spørreundersøkelser for å avdekke holdningene til flertallet av 
foreldrene.  
FAU-møte  
Det er vanligvis FAU-møte den første mandagen i måneden kl 18. Den første timen møter styret, som 
består av FAU-leder, nestleder, gruppeledere og sekretær. kl. 19 møter alle FAU-representanter.  
1800-1830 møter styret rektor. Her drøftes saker som styret og rektor synes er spesielt viktige.  
1830-1900 er styremøte. Da koordinerer FAU-styret sitt arbeid. Spesielt diskuteres håndtering av 
enkeltsaker - hvordan/av hvem de skal behandles, hvordan de skal følges opp og lignende.  
I tiden fra 1900 settes det av tid til drøfting og vedtak av plenumssaker, samt orientering om 
hastesaker og informasjon fra rektor og andre. Det settes også av tid til møter i gruppene, der disse 
behandler gruppesaker.  
Sekretær fører referat fra FAU-møtene, og sjekker det med FAU og rektor før publisering. Referatet 
skrives så langt som mulig slik at foreldre som ikke er involvert i FAU-arbeidet kan forstå sakene og 
utfallene. Referatet publiseres på nettsiden til Tåsen Skole (send til skolens IT-mann, p.t. 
ronny.gullesen@osloskolen.no) og sendes til FAU og rektor.  



Mellom FAU-møtene  
Gruppeledere organiserer arbeid i egen gruppe, det være seg agenda, gjennomføring og oppfølging 
av gruppemøtene.  
FAU-leder innkaller til FAU-møter ca. en uke i forveien. I forkant av dette sender han en påminnelse 
om å melde inn saker. Saker meldes inn til respektive gruppeledere. Dersom den som melder inn en 
sak mener det er en plenumssak eller ikke vet hvilken gruppe den hører under meldes den direkte til 
FAU-leder.  
Dialog med foreldrene  
Den i FAU som skal innhente foreldres synspunkter eller informere bør – når dette er hensiktsmessig 
– skrive en standardmail som hver enkelt FAU-representant kan bruke vis-a-vis foreldre i sin klasse.  
Ca. 3 ganger i året bør det sendes ut en mail til alle foreldre for å informere om FAU og oppfordre dem 
til å fremme saker. F.eks. kan mailen inneholde kort info om FAU, litt „reklame“ angående nylig 
behandlede saker, samt link til nettsidene der referatene legges ut. FAU-leder bør ta initiativ til dette.  
17. mai, valg til driftsstyret og annet  
17. mai håndteres av respektiv gruppe - i 2009/10 var dette "sosialt miljø og kultur". Resten av FAU 
involveres etter behov via FAU-leder.  
Valg til Driftsstyret (DS) settes opp som et plenumspunkt på FAU-møte når dette blir aktuelt. Alle 
foreldre på skolen er i utgangspunktet valgbare, men det er sterkt ønskelig at foreldrerepresentantene 
i DS også sitter i FAU (gjerne leder). Sittende foreldre-represenanter i DS oppfordres til å forbli i FAU 
så lenge de sitter i DS.  
Annet tas som plenumssak på FAU-møte via FAU-leder. 


