
Vedtekter for  
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)  
ved Klemetsrud skole  
  
§ 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 arbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrene og er det utøvende organet for 

foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen.  

FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og bidra til at elever og foresatte tar aktivt del i arbeidet 

med å skape et godt og trygt skolemiljø.  

FAU kan uttale seg i saker som fremlegges for driftsstyret, rektor, skoleadministrasjonen og/eller bydelen.  

Medlemmer i FAU skal holde de foresatte i klassen de representerer informert om arbeidet i FAU.  

§ 3 - Valg og konstituering 

Det velges to foreldrekontakter fra hver klasse, og begge sitter for to år. Valget skjer på skoleårets siste 
foreldremøte. Foreldrekontaktene tiltreder fra høsten. Førsteklassene velger sine foreldrekontakter på første 

foreldremøte. Foreldrekontaktene blir klassens faste medlemmer i FAU. 

FAU konstituerer seg på det første møtet etter sommerferien og velger leder, nestleder, kasserer, referent, 
Natteravn-ansvarlig og AKS-ansvarlig. 

§ 4 - Møter 
FAU har møte hver første tirsdag i hver måned i skoleåret, eller når minst tre medlemmer krever det. 

Innkalling til møtene skal skje minst en uke i forkant. Det er FAU-leders ansvar å innkalle til møter og 
gjennomføre møtene. 

 
Det skrives referat fra hvert møte. Referatet godkjennes i påfølgende møte. Referatene publiseres på 

skolens FAU-nettside. 

 
Foreldrekontaktene har møteplikt på FAUs møter. Forfall skal meldes leder. 

 
Ordinære saker som fremlegges for votering av FAU avgjøres med alminnelig flertall blant de 

representantene som er til stede ved voteringen. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

§ 5 – FAUs oppgaver 

 Fremme fellesinteressene til foreldrene 

 Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole 

 Jobbe for et godt og trygt skolemiljø 

 Ta initiativ til og gjennomføre sosiale aktiviteter for elevene 

 Samarbeide med rektor og lærere om minst tre aktuelle tema hvert skoleår 

 Medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø 

 Legge til rette for positiv utvikling hos elevene 

 Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet 

§ 6 - Årshjulet 

Årshjulet består av en rekke sosiale aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av skoleåret. Evt. inntekter fra 

disse arrangementene tilhører FAU. Følgende sosiale aktiviteter skal gjennomføres i løpet av et skoleår: 



                                                                                                                                                  Oslo, 6. januar 2015 
 

Oktober/november/desember: Disco for 5.-7.trinn 

Ansvarlig: FAU-representanter på 6. trinn i samarbeid med foreldrene på trinnet har ansvaret for å 

gjennomføre aktiviteten. FAU-representantene for 6. trinn har hovedansvaret, og delegerer 
arbeidsoppgaver til medarrangører. 

1.søndag i advent: Julegrantenning  
Ansvarlig: FAU-representanter på 2. trinn i samarbeid med FAU-leder, skolekorpset og foreldrene på trinnet 

har ansvaret for å gjennomføre aktiviteten. FAU-representantene for 2. trinn har hovedansvaret, og 
delegerer arbeidsoppgaver til medarrangører. 

13. desember: Lucia-feiring 
Ansvarlig: FAU-representanter på 3. trinn i samarbeid med foreldrene på trinnet har ansvaret for å bake 

lussekatter til alle trinn på skolen. 

Februar/mars: Talentshow (dato er avhengig av når skolen arrangerer det på dag) 
Ansvarlig: FAU-representanter på 4. trinn i samarbeid med foreldrene på trinnet har ansvaret for å 

gjennomføre aktiviteten. FAU-representantene for 4. trinn har hovedansvaret, og delegerer 
arbeidsoppgaver til medarrangører. 

Karneval for 1.-4. trinn 
Ansvarlig: FAU-representanter på 3. trinn i samarbeid med foreldrene på trinnet har ansvaret for å 

gjennomføre aktiviteten. FAU-representantene for 3. trinn har hovedansvaret, og delegerer 
arbeidsoppgaver til medarrangører. 

17. mai 

Ansvarlig: FAU-representanter på 1. og 5. trinn i samarbeid med FAU-leder, skolekorpset og foreldrene på 
trinnet har ansvaret for å gjennomføre aktiviteten. FAU-representantene for 1. og 5. trinn har 

hovedansvaret, og delegerer arbeidsoppgaver til medarrangører. 

§ 7 - Økonomi 

FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av FAU. Bevilgninger kan kun 
gis til formål som kommer skolens elever direkte til gode. Regnskap legges fram på årsmøtet. 

Så fremt ikke noe annet er bestemt, følger regnskapet kalenderåret. 

§ 8 - Taushetsplikt 

FAU er underlagt forvaltningsloven og lovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for foreldrekontakter. 

Taushetsplikten omfatter som utgangspunkt alle opplysninger som er knyttet til en person, uten hensyn til 
om opplysningene anses som følsomme eller ikke. Dette er opplysninger det er vanlig at man ønsker å 

holde for seg selv. Typiske personlige opplysninger er slektskap, familie, fysisk og psykisk helse, karakter 
og følelsesliv. Opplysninger om den enkeltes utdanning og økonomiske situasjon må også anses som 

personlige. 

§ 9. - Representanter til skolens driftsstyre  

FAU velger foreldrerepresentanter til driftsstyret ved Klemetsrud skole i henhold til reglementet for 
driftsstyrene i Oslo-skolen. Minst én av de faste foreldrerepresentantene i driftsstyret skal til en hver tid 

være medlem av FAU på Klemetsrud skole. Driftsstyreleder har observatørstatus i FAU-møtene. 

§ 10 – Årsmøte 
Juni-møtet er FAUs årsmøte. Kasserer legger fram regnskapet til godkjenning. Revisor velges blant 

foreldrerepresentantene. 

Vedtektene gjennomgås på årsmøtet og kan bare endres på dette møtet. Forslag til endringer i vedtektene 
må sendes skriftlig til FAU v/leder på forhånd og skal ligge ved innkallingen til årsmøtet. Årsmøtet kan 

endre vedtektene når halvparten av medlemmene er tilstede og deltar i voteringen. Vedtektsendringer 

avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

§ 11 - Ikrafttredelse  
Disse vedtektene gjelder fra og med skoleåret 2014-2015. 


