
Vedtekter for FAU ved Gamlebyen skole, Oslo 

§ 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 

Hver klasse/trinn skal velge en representant og en vara. Valg av nytt FAU bør skje før 

sommerferien slik at FAU er klar til å begynne arbeidet tidlig på høsten. Dette med unntak for 

klasse 1, som velger representanter ved første foreldremøte på høsten.  Klassene anbefales å 

velge en representant av hvert kjønn til FAU, dersom dette er mulig. Dette for å sikre 

likestilling. 

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). 

FAU velger to representanter til Driftstyre (DS), Skolemiljøutvalget (SMU), og eventuelt 

andre aktuelle utvalg. 

§ 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 minst 3 møter per semester eller når minst 3 medlemmer krever det. Både 

representanten og vara innkalles til alle møtene, men kan kun avgi en stemme ved eventuelle 

avstemminger.  

§ 6 - Oppgaver 

FAU har i tillegg til oppgavene gitt i § 2 følgende faste årlige oppgaver: 

FAU har ansvaret for å sikre at foresatte på trinn 4. planlegger og arrangerer juletrefest for 

alle elevene. Samt utarbeide instruks for dette. 

FAU har ansvaret for å sikre at foresatte på trinn 2. planlegger og arrangerer 17.mai feiring på 

skolen. Samt utarbeide instruks for dette. 

 § 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 og beretning framlegges på høstens første møte. 

§ 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 siste møte før sommerferien.  

§ 10 – Rektors deltakelse 

Rektor, eller rektors stedfortreder, inviteres til to FAU-møter årlig; ett i høstsemesteret og ett i 

vårsemesteret.  Dato bestemmes nærmere av FAU i samråd med rektor. [Lagt til 7.6.17] 

 

§ 11 – Barnepass  

For å sikre bred deltakelse i FAU uavhengig av familiesituasjon, arrangeres barnepass på 

premissene under FAU sine ordinære møter.  Ansvaret for dette går på rundgang blant 

vararepresentantene i løpet av året, hvor to av disse oppnevnes per møte.  FAU-leder 

utarbeider liste for året ved skolestart. [Lagt til 7.6.17] 
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