
Vedtekter for FAU ved Engebråten skole 
 
Gjeldende fra 14. mai 2013  
 
§ 1 Foreldrerådet  
Alle foreldre ved Engebråten skole er medlemmer 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 (jf. Opplæringsloven § 11-4).  

 
§ 2 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)  
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er det utøvende organ for foreldrerådet. FAU fungerer som 
bindeledd mellom foreldrene og skolen.  

 
§ 3 Oppgaver  
FAU skal fremme og ivareta synspunkter og fellesinteresser til foreldrene ved Engebråten skole. 
Arbeidsutvalget har et særlig ansvar for å:  
 

 bidra til et godt samarbeid mellom foreldrene og skolen,  

 sikre medvirkning fra foreldrene ved å føre frem saker fra foreldre for realisering innen 
gjeldende lover og regler,  

 etablere samarbeid på tvers av ulike foreldregrupper ved skolen,  

 legge forholdene til rette for elevenes trivsel og utvikling ved å ta opp og uttale seg om 
saker som angår elever og foreldre ved Engebråten skole,  

 skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet,  

 arrangere tilstelninger etter vedtak i FAU,  

 innkalle til eventuelle temakvelder,  

 søke å få foreldrerådets medlemmer med i komitéer og utvalg som oppnevnes i 
forbindelse med skoleformål,  

 

§ 4 Valg og konstituering  
Hver klasse skal velge en klassekontakt og en FAU-representant. Klassekontakten er 
vararepresentant til FAU.  
 
Klassens klassekontakt og FAU-representant velges på høstens første foreldremøte.  

 
Funksjonstiden følger skoleåret. Representantene velges for ett år av gangen.  
FAU konstituerer seg selv med leder, nestleder, kasserer og sekretær. Styret velges for ett år av 
gangen på høstens første FAU-møte. 
 
Avtroppende FAU-styre ivaretar foreldrerådets interesser fram til nytt FAU-styre blir valgt i høstens 
første FAU-møte. 

 
§ 5 Møter  
FAU har møte når styret bestemmer det, eller når minst 5 medlemmer av FAU krever det.  
Alle foreldre ved Engebråten skole har rett til å delta på møtene.  



 
Møteinnkalling skal skje skriftlig, og senest én uke før møtet.  
Styret forbereder sakene til møtet. Saksliste skal legges ved møteinnkallingen. 
Møteinnkalling og saksliste skal publiseres på Fronter eller annet område som er meddelt 
foreldrene.  
 
Referat skal føres for alle møter. Møtereferatet godkjennes på påfølgende møte i FAU, og 
publiseres på Fronter eller annet område som er meddelt foreldrene. Referatet sendes også 
til rektor og driftsstyreleder.  
 
Alle medlemmer av FAU har møteplikt, og forfall skal meldes til styret.  
Beslutninger tas i FAU-møtet. Beslutninger fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har 
FAU-leder dobbeltstemme.  
 
FAU-leder er FAU-møtets ordstyrer, mens sekretæren er referent. Hvis leder og/eller 
sekretær ikke er til stede, overtar nestleder og eventuelt kasserer. Deretter velges ordstyrer 
og referent blant øvrige FAU-representanter.  
 
§ 6 Arbeidsgrupper og komiteer  
FAU arbeider gjennom styret og arbeidsgrupper. Etter forslag fra foreldrerådet bestemmer 
FAU hvilke arbeidsgrupper som skal nedsettes.  
 
FAU innstiller to medlemmer og tre varamedlemmer til driftsstyret ved Engebråten skole.  
Funksjonstiden er to år. Dersom styremedlemmet ikke er medlem av FAU, kan FAU-styret 
ved behov innkalle medlemmet til FAU-møtet. Driftstyremedlem og varamedlem har som 
alle andre foreldre forslagsrett til sakliste for FAU-møtene.  
 
FAU velger to medlemmer og to varamedlemmer til skolemiljøutvalget. Funksjonstiden er to 
år. Dersom foreldremedlemmene ikke er medlem av FAU, kan FAU-styret ved behov innkalle 
medlemmene til FAU-møtet. Foreldremedlemmene skal orientere FAU eller FAU-styret om 
saker som kommer opp og beslutninger som fattes i utvalget.  
 
§ 7 Økonomi  
FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av 
foreldrerådet/FAU. Regnskapsåret følger skoleåret, og regnskap legges frem for godkjenning 
på skoleårets siste møte.  
 
Elever, foreldre og skolen kan søke FAU om økonomisk støtte. Bevilgninger kan kun gis til 
formål som kommer skolens elever direkte til gode, og primært til formål som kommer hele 
skolens eller ett enkelt trinns elever til gode. Søknader rettes skriftlig til styret, som 
forbereder søknadene for sluttbehandling i FAU.  
 
§ 8 Taushetsplikt  
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for foreldrekontakter og 
medlemmer av skolens rådsorganer (jf. Opplæringsloven § 15-1).  
 
§ 9 Uttalelser til pressen  



Representanter i FAU skal ikke uttale seg til pressen på vegne av FAU uten at dette er avklart 
med FAUs styre eller FAU-leder på forhånd.  
 
§ 10 Endring i vedtektene  
Vedtektene gjennomgås en gang i året. Forslag til endringer eller tillegg til disse vedtektene 
må sendes skriftlig til FAU-styret. Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall ved behandling i 
FAU. 


