
Vedtekter for Foreldrerådet og Foreldrenes 
Arbeidsutvalg (FAU) ved Tåsen Skole 
Vedtatt 9. januar, 2012 

§ 1- Foreldrerådet 
Alle foreldre som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal bidra 
positivt til Tåsen Skoles verdigrunnlag, pedagogiske opplegg og læringsmiljø, elevenes 
trivsel og andre aspekter av skolens strategi og drift. Foreldrerådet skal fremme 
fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for 
å skape godt skolemiljø.  

Foreldrerådet har rett til å innkalle til allmøte dersom mer enn 2% av foreldrene støtter dette. 
Innkalling skal gjøres skriftlig og med minst fem dagers varsel. 

§ 2 - Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er valgt av foreldrene og er foreldrerådets utøvende 
organ. FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reel medvirkning for 
foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt. 

§ 3 - FAUs styre 
FAU velger et styre, bestående av leder, nestleder og fem styremedlemmer.  FAU-styret er 
FAUs og foreldrenes talerør overfor skolen og omverdenen. 

§ 4 - Valg av FAU-representanter 
Hver klasse oppnevner én representant til FAU på skoleårets siste foreldremøte. Det 
oppnevnes ikke vara. Representantene oppnevnes for to skoleår, bortsett fra på 7. trinn. 

Klasser som ikke har FAU-representant velger dette på førstkommende foreldremøte. 

FAU-representantene skal representere de foreldrene som har valgt dem, og ikke sitt eget 
personlige syn. Det er opp til FAU-representanten selv å vurdere når det skal konfereres 
med foreldrene, med mindre det dreier seg om saker der FAU aktivt initierer slik 
undersøkelse.  

§ 5 - Konstituering 
FAU konstituerer seg på skoleårets første møte. I oddetallsår velges leder, samt halvparten 
av styremedlemmene (ledere for eventuelle fagkomitéer). I partallsår velges nestleder og 
resterende styremedlemmer (ledere for eventuelle fagkomitéer).   

Dersom et styremedlem fratrer før tiden foretas et valg for resten av perioden.  

Representanter som ikke lenger er medlem av foreldrerådet fratrer sine verv i FAU. 

§ 6 - Komitéer 
FAU-representanter som ikke sitter i styret eller er nominert til Tåsen Skoles Venner fordeles 
på komitéer. Fordelingen skjer etter ønske, men også slik at til enhver tid aktuelle komitéer 
har egnet størrelse. Forslag til komitéer, så som videreføring eller endring fra foregående år, 
besluttesved første FAU-møte hvert skoleår. Gjeldende komitéer nedfelles i vedlegget 
”Samarbeidsform og møteplan”, se § 8.  

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



§ 7 - Nominasjon til Driftsstyret 
FAU nominerer hver høst foreldrerepresentanter til skolens driftsstyre. FAU-leder nomineres 
automatisk dersom vedkommende ikke allerede er medlem av Driftsstyret. 

§ 8 – Samarbeidsform og møteplan 
FAU har plenumsmøter, komitémøter og styremøter. Formålet er å vurdere og behandle 
saker i henhold til FAUs virke og mandat. Hvert år skal oppdateres – som vedlegg til 
vedtektene – en møteplan. Denne skal tilpasses antatt behov, erfaringer fra foregående 
skoleår, samt årets struktur av komitéer. Møteplanen skal beskrive møtenes hyppighet, 
sammenheng med hverandre og rapporteringsform. Forslag til møteplan bør utarbeides rett 
etter at FAU har konstituert seg. 

Formålet med oppsettet av møteplan er å sikre effektiv og forutsigbar tidsbruk, egnet 
deltagelse, kvalitetsmessig saksbehandling og egnet forankring og informasjon både  innen 
FAU og videre til Foreldrerådet. 

Alle foreldre ved skolen kan stille på plenumsmøtene som observatører. Innkalling til 
plenumsmøtene skal foreligge senest fem dager i forveien og spres til foreldrene. 

FAU skal behandle en sak i plenum når leder eller minst fire representanter krever dette, om 
nødvendig som ekstraordinær sak eller i ekstraordinært møte. 

Referat fra plenumsmøter offentliggjøres og skal være forståelige for foreldrene. 

§ 9 - Styremøter 
Styret i FAU møtes månedlig og etter behov. På styremøtene behandles saker som ikke 
løses i komitéene eller i plenum, eller i saker hvor plenum bestemmer at saken bør 
behandles av styret. 

§ 10 – Tåsen Skoles Venner (TSV) 
FAU s relasjon til TSV er beskrevet i TSVs vedtekter. 

§ 11 - Økonomi 
FAU har ingen egen økonomi.   

§ 12 - Taushetsplikt 
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, gjelder for FAU-representanter og 
medlemmer av skolens rådsorganer (Opplæringslovens §15-1). 

§ 13 - 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 FAU-møte, og krever 2/3 flertall blant 
de fremmøtte FAU-representanter. Vedtektenes vedlegg ”Arbeidsform og møteplan” kan 
endres løpende med vanlig flertall i plenumsmøte i FAU. 

 


