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1. Formål 
Dette dokumentet, ”samarbeidsform og møteplan” (heretter samarbeidsavtalen) for 
Tåsen FAU, er et vedlegg til vedtektene, hvor FAUs samarbeidsform gjeldende år 
fastsettes. Samarbeidsavtalen bør vedtas tidlig på høsten, etter at eventuelle forslag til 
endringer fra tidligere års avtale er fremmet.  
 
Samarbeidsavtalen regulerer det som ikke blir fastsatt i vedtektene og som FAU finner 
det formålstjenelig å regulere i en avtale. 
 
 
2. Komitéer 
FAU-representanter som ikke er styreleder, vara eller sekretær eller er nominert til Tåsen 
Skoles venner (TSV) fordeles på komitéer. Fordelingen skjer etter ønske, dog slik at 
komitéene er jevnstore. 
 
Følgende komitéer utnevnes: 
 
• Fagkomité som skal føre dialog med skolen om fagtilbud, fagplaner, timefordeling, 

tilpasset opplæring, pedagogiske metoder, lekser, vurdering og annet som vedrører 
innholdet i og gjennomføringen av undervisningen. 
 

• Trivselskomité som skal føre dialog med skolen om mobbing, psykisk helse, sosialt 
miljø, elevmedvirkning, helsetilbud og andre faktorer for barnas trivsel på skolen. 

 
• Bygg- og anleggskomité som skal føre dialog med skolen og andre relevante 

aktører om det fysiske miljøet og tryggheten på skolen og skoleveien, inkludert 
inneklima, rominndeling, møblering, vedlikehold, renhold, utearealer og trafikksaker. 
 

• AKS-komité som skal føre dialog med AKS og skolen om alle AKS-relaterte saker.  
 

• 17. mai-komité som skal planlegge og organisere foreldrenes arbeid med 17. mai-
aktivitetene på skolen. (Alle foreldre på 2. trinn mobiliseres til selve gjennomføringen).  

 
Foreldre som ikke er FAU-representanter kan utnevnes til komitéene om ønskelig. 

 
Blant FAU-representantene nomineres videre tre foreldrerepresentanter til styret for TSV. 
 
 
3. FAUs styre 
FAUs styre er FAUs og foreldrenes talerør overfor skolen og omverdenen. På 
styremøtene behandles saker som ikke løses i komitéene eller i plenum, eller saker hvor 
plenum bestemmer at saken bør behandles av styret, jf. § 9 i vedtektene. 
 
I oddetallsår velges leder, samt to styremedlemmer (komitéleder fag og komitéleder 
AKS). I partallsår velges nestleder og tre styremedlemmer (sekretær, komitéleder Trivsel 
og komitéleder Fysisk Miljø). 
 
 



 
4. Plenumsmøter 

 
Her behandles saker som oppfattes som vesentlige nok til at hele FAU skal kunne 
delta i debatten og avgjørelsen behandles i plenum. FAU skal behandle en sak i 
plenum når leder, minst fire representanter eller en komité ønsker dette. 
 
 

5. Arbeidsform 
 
Det gjennomføres månedlige plenumsmøter våren 2012 første mandag i måneden, 
hvis ikke annen dato avtales. Leder/styret vurderer behovet for hvor lenge 
plenumsmøtet skal foregå avhengig av innkomne saker. Normalt organiseres 
komitémøtene klokken 18 og plenumsmøtet klokken 19. FAUs leder, eventuelt i 
samråd med styret, kan avlyse plenumsdelen av FAU hvis det ikke er fremmet saker 
som skal diskuteres i plenum (jf punkt 4). Dette bør fremkomme ved innkallingen til 
FAU-møtet.  
 
Komitéene møtes ved behov og har ansvar for å forberede behandling av saker i 
plenum. De har også ansvar for å behandle mindre vesentlige saker og følge opp 
saker på deres ansvarsområde slik dette besluttes i plenum.  
 
Komitéene har frist til syv dager før FAU-møtet med å fremme saker de mener bør 
behandles i plenum.  
 
Normalt møtes komitéene direkte klokken 18 på avtalt sted 
 
Opprop finner sted når plenum samles klokken 19. 
 
Komitéleder innkaller til komitémøter. Det er komitéleder som har ansvar for at 
eventuelle saker som skal behandles i plenum blir fremmet innen fristen. Det bør 
skrives referat i komitéene over saker som kun er behandlet i komitéen. Referatet 
sendes til styret i FAU. 
 


