
  

 Vedtekter for FAU ved Kjelsås skole   

Gjeldende fra 2. desember 2014 

   
§ 1 Foreldrerådet   
Alle foreldre ved Kjelsås 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 er bindeleddet 

mellom foreldrene og skolen.   

  
§ 3 Oppgaver   
FAU skal fremme og ivareta synspunkter og fellesinteresser til foreldrene ved Kjelsås 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 Kjelsås skole  

• skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet  

• arrangere skoletilstelningen på 17. mai (i samarbeid med foreldre fra 5. trinn)  

• arrangere andre 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   
Alle klasser/grupper velger to klassekontakter. Valget foretas i forkant av skoleårets start, dvs på 

vårens siste foreldremøte skoleåret i forveien. For skolestarterne velges klassekontaktene på 

førskoledagen. Èn av klassekontaktene velges som representant til FAU. Den andre 

klassekontakten fungerer som vararepresentant. Funksjonstiden følger skoleåret, og 

representanten velges for 1 år av gangen.   

  

FAU konstituerer seg selv med leder, kasserer, sekretær, og to styremedlemmer. Første møte 

med valg av nye styremedlemmer skjer i september. For å sikre kontinuitet i styret velges 

styremedlemmer for 2 år av gangen, med rullerende utskiftning. Styrelederfunksjonen velges for 

kun 1 år av gangen.   

  



FAU velger en valgkomité på 3 personer på siste ordinære møte før sommeren. Disse innstiller 

kandidater til valg av ny styreleder, nye styremedlemmer og nye foreldrerepresentanter til 

skolens Driftstyre.  

 

§ 5 Møter   
FAU har møte én gang i måneden, eller når minst 5 medlemmer av FAU krever det. Som 

hovedregel avholdes FAU-møtet første mandag i hver måned. Møteplan fastsettes i begynnelsen 

av hvert semester. Alle foreldre ved Kjelsås skole har rett til å delta på møtene.   

  

Møteinnkalling skal skje skriftlig, og senest 3 arbeidsdager før møtet. Styret forbereder saker for 

møtene i arbeidsutvalget. Saksliste skal legges ved møteinnkallingen. Møteinnkalling og saksliste 

skal publiseres på skolens internettsider. Referat skal føres for alle møter. Møtereferatet sendes 
ut for godkjenning innen én uke etter møtet, og det gis tre arbeidsdager frist for tilbakemelding. 

Referatet publiseres på skolens internettsider etter godkjenning. I tillegg sendes referatet ut til 

skolens foreldre via arbeidsutvalgets medlemmer per e-post. Rektor og leder av Driftstyret 

mottar kopi av møtereferatet.   

  

Alle medlemmer av FAU har møteplikt, og frafall skal meldes til styret. Skolens ledelse inviteres 

fast til første del av møtene.   

  

Det er FAU-møtet som er det besluttende organet. Ved avstemning gjelder prinsippet om 

simpelt flertall. Ved stemmelikhet har utvalgets leder dobbeltstemme.   

  

§ 6 Arbeidsgrupper og komiteer   
Arbeidsutvalget arbeider i hovedsak gjennom ulike prosjektgrupper. Prosjektgruppene har et 

særlig ansvar for   

• Skolefritidsordningen   

• Elevenes trafikksikkerhet   

• Elevenes trivsel   

• Elevenes utemiljø på skolen   

• Arrangere skoletilstelningen 17. mai (representanter for 5. trinn)   

  

Det kan også være andre arbeidsgrupper enn ovennevnte. FAU velger selv sine arbeidsgrupper 

for det aktuelle året i det første konstituerende møtet.   

I tillegg kan det velges underkomiteer som arbeider med nærmere definerte oppgaver eller 

prosjekter (f.eks. skoleevalueringer, bruk av data i skolen, informasjonstiltak, mattedag, 

planarbeid o.a.). Etter forslag fra foreldrerådet bestemmer FAU hvilke komiteer som skal 

nedsettes.   

  

FAU innstiller 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til Driftstyret ved Kjelsås skole. Funksjonstiden 

er 2 år, med rullerende utskiftning. Dersom styremedlemmet ikke er medlem av FAU, kan FAU 

eller FAU-styret ved behov innkalle medlemmet til FAU-møte. Driftstyremedlem og varamedlem 

har som alle andre foreldre forslagsrett til sakliste for FAU-møtene.   

  



FAU velger 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til skolens miljøutvalg. Funksjonstiden er 2 år, 

med rullerende utskiftning. Dersom foreldremedlemmene ikke er medlem av FAU, kan FAU eller 

FAU-styret ved behov innkalle medlemmene til FAU-møte. 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. FAU-styret er delegert myndighet til å innvilge midler til mindre tiltak inntil 

NOK 5000,-.  

  

Regnskapsåret følger skoleåret, og regnskap legges frem for godkjenning i oktober/november.   

Skoletilstelningen på 17. mai er FAUs hovedinntektskilde. Denne tilstelningen arrangeres av FAU 

i samarbeid med foreldre på 5. trinn, og deler av inntektene fra dette arrangementet settes av til 

å støtte leirskole de påfølgende år (enten på 6. eller 7. trinn). Stønadsbeløpet gis som et bidrag 

til utgiftene i forbindelse med avvikling av leirskole. Beløpet gis fra FAU til skolen som et 

økonomisk bidrag/gave, NOK 50 000 x 2.  

  

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.   

  

I søknadene skal det opplyses om:   

• Hvem som søker.  

• Hva det søkes om støtte til.   

• Spesifisert beløp (fortrinnsvis med flere innhentede priser der dette er mulig).   

• Ved søknad om støtte til flere ting/prosjekter, skal ønskene settes opp i en prioritert 

rekkefølge.   

• Ved søknad fra skolen, skal det spesifiseres hva skolen bidrar med i egeninnsats.   

  

§ 8 Taushetsplikt   
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for foreldrekontakter og medlemmer 

av skolens rådsorganer (jf. Opplæringsloven § 15-1).   

  

§ 9 Endring i vedtektene   
Vedtektene gjennomgås en gang i året. Forslag til endringer eller tillegg til disse vedtektene må 

sendes skriftlig til FAU eller FAU-styret. Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall ved behandling 

i FAU.   

   

  

Vedlegg: årshjul, og mediakontakt  


