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Vedtekter for FAU – Fevik skole 
 

§ 1 – Formål 

 

Foreldrerådets arbeidsutvalg, FAU, har som formål å fremme og ivareta foreldrenes 

synspunkter og interesser ved Fevik skole, herunder skal det sikre reell medvirkning fra 

foreldrene og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. 

 

FAU representerer alle foreldrene ved skolen og skal bidra til at samarbeidet mellom hjem og 

skole er godt. 
 

§ 2 - Valgordning og sammensetning 

 

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. 

FAU består av en representant fra hvert trinn, til sammen 10 representanter. 

Slik velges FAU-representanter: 

Det velges en FAU-representant og en vararepresentant på hvert trinn, hver med en 

funksjonstid på 2 år. Valgene skjer i forbindelse med et foreldremøte for trinnet på våren. For 

1. trinn skjer dette i forbindelse med førskoledagene. For 7. og 10. trinn velges FAU- 

representant for 1 år. For 8. trinn velges FAU representant tidlig på høsten grunnet elever fra 

både Fevik og Fjære. Det  betyr at det årlig skal velges nye FAU- representanter for 1., 3., 

5.,7., 8. og 10. trinn. 

 

Avtroppende FAU-representant sørger for valg av ny representant på trinnet. Ved valg av ny 

FAU-representant for 1. trinn sørger FAU-leder for dette ved foreldremøtet i forbindelse med 

førskoledagene. 

 

Det nye FAU konstituerer seg på det første møtet i september. Det skal da velges leder, 

nestleder, sekretær og kasserer. Disse kan med fordel være 2. års medlemmer. FAUs vedtekter 

gjennomgås og godkjennes på dette møtet. 

 

Dersom en FAU-representant avslutter sitt verv, trer dennes vararepresentant inn som 

hovedrepresentant. Det skal da velges ny vararepresentant for trinnet på neste ordinære 

foreldremøte. 

 

Rektor eller dennes stedfortreder er ikke medlem av FAU, men har møte-, tale- og forslagsrett 

i FAU. Rektor har ikke stemmerett. 

 

Dersom en av FAU-representantene krever det, skal rektor forlate møtet under avstemmingen. 
 

§ 3 – Arbeidsoppgaver 

 

a.) Arbeidsutvalgets oppgaver er: 

 

• Å bidra til et godt samarbeid mellom foreldrerådet og skolen 

• Å bidra til å skape en god forbindelse mellom det enkelte hjem og skolen 

• Å etablere og sikre samarbeid mellom foreldrene på tvers av alle trinnene på skolen 

• Å søke å få foreldrerådets medlemmer med i komiteer og utvalg som oppnevnes i 
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forbindelse med skoleformål 

• Å legge forholdene til rette for elevenes trivsel og utvikling ved å ta opp og uttale seg om 

saker som angår et flertall av elever og foreldre ved Fevik skole 

• Å skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet 

• Å arrangere tilstelninger etter vedtak i Foreldreråd 

• Å innkalle til eventuelle temamøter 

• Å fremme saker fra foreldrene 

• Å utarbeide en årskalender for skoleåret i samarbeid med skolens ledelse 

b.) Arbeidsutvalgets oppgaver er ikke: 

• Å behandle personalsaker og saker som angår enkeltpersoner 
 

§ 4 – Møte- og arbeidsrutiner 

 

FAU møtes en gang i måneden, minimum syv ganger i året, eller når minst 3 medlemmer 

krever det. Møteinnkallingen skal være skriftlig, med minst en ukes varsel. FAU er 

beslutningsdyktig når 7 eller flere representanter er til stede og leder eller nestleder er en av 

disse. 

 

Ved avstemninger gjelder prinsippet for simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder 

dobbelstemme. Det skal føres referat fra alle møter i FAU. Referatet sendes til alle FAU- 

representantene og godkjennes på det neste FAU-møtet. Godkjente møtereferater skal straks 

legges ut på skolens nettside. 
 

§ 5 - Økonomi 

 

FAUs viktigste inntektskilde er arrangementer i FAUs regi. Kasserer fører regnskap for FAUs 

økonomi. Dette føres etter kontantprinsippet, slik at inntektene føres når de er innbetalt på 

bank eller i kasse. Kostnader føres når de er betalt over bank eller kasse. Revidert regnskap 

legges frem og vedtas av FAU i februarmøtet hvert år. 

 

FAU kan ikke ta opp lån, kun kreditter i forbindelse med innkjøp til arrangementer. 

 

Leder har fullmakt til å disponere inntil Kr 2.500,- uten vedtak i FAU. FAU skal i slike 

tilfeller informeres i etterkant. 
 

§ 6 – Endring av vedtekter 

FAU kan endre sine vedtekter. Forslag til endringer til vedtektene skal varsles alle utvalgets 

medlemmer skriftlig og med minst 14 dagers varsel. Endringer krever at 8 av de 10 FAU 

representantene stemmer for endringen. 


