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Vedtekter for FAU ved Ammerud skole
§ 1– Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom
foreldrene og skolen, og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. FAU har informasjonsplikt overfor
alle foreldre. På Ammerud skoles hjemmesider (https://ammerud.osloskolen.no/om-skolen/rad-ogutvalg/fau/) legges det ut referater fra FAU-møtene samt FAUs møtedatoer for skoleåret og
kontaktinformasjon til leder, nestleder og sekretær.
§ 2 – Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
På foreldremøtene som skolen avholder i løpet av våren velges det en trinnkontakt + vara fra hver
kontaktgruppe på hvert trinn. Blant disse velges det to FAU-representanter fra hvert trinn som skal delta på
FAU-møtene.
§ 3 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg
FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder, nestleder, kasserer, sekretær og eventuelt
styremedlemmer. FAU innstiller to foreldrerepresentanter til Skolemiljøutvalget (SMU) og driftsstyret.
§ 4 – Komiteer/fokusgrupper
FAU har i mange år hatt et samarbeid med skolen som heter «Ammerud på tur». Ammerud på tur er
nærmere beskrevet på skolens hjemmesider. Dette samarbeidet fortsetter så lenge FAU og/eller skole ser
det som tjenlig. Øvrige fokusområder er det opp til hvert enkelt FAU å bestemme på sine FAU-møter.
FAU har delegert ansvaret for følgende arrangement til trinnkontaktene:
3.trinn

Julemessen

Trinnkontaktene i 3.trinn har
ansvar, men utvalgte fra 2.trinn
er med og «lærer» til de skal
overta ansvaret neste år.

4.trinn

17.mai

Trinnkontaktene i 4.trinn er
ansvarlig for 17.mai
arrangementet. Lederen av
17.mai komiteen velges for to år.
Første år som leder og andre år
som veileder for neste års
komite.

6. og 7. trinn

Juleballet

Trinnkontaktene for 6. og 7. trinn
arrangerer juleball for elevene på
trinnene.
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§ 5 - Møter
FAU møtes en gang i måneden. Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av medlemmene krever det.
Møteledelsen er lederens ansvar. Dette ansvaret kan delegeres til noen andre medlemmer, men agendaen
skal alltid være kjent for FAU-leder og resten av FAU. FAU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av medlemmene er
til stede.
Møtene er annonsert på Ammerud skoles hjemmesider (se § 1). Møteinnkalling med agenda blir sendt til
medlemmer, varamedlemmer og representanter ved skolens ledelse pr e-post ca. en uke før møtedato.
Referat blir publisert og distribuert på samme måte som innkallingen.
§ 6– Økonomi
Bevilgninger til FAU kan kun gis til formål som kommer alle skolens elever direkte til gode. FAU har
disposisjonsrett over midler som kommer inn. Budsjett og regnskap legges fram på det første FAU-møtet
om høsten når FAU tiltrer slik at de sittende FAU-medlemmene har oversikt over økonomien. Budsjett for
neste skoleår og regnskap for inneværende skoleår legges frem på det siste FAU-møtet om våren.
§ 7 – Taushetsplikt
Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikten. FAU skal imidlertid ikke behandle saker
som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale.
§ 8 – Konflikter i FAU
FAU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever. Det er viktig at det er høyde for
uenighet og diskusjon i FAU. Dersom det oppstår konflikter, må representantene holde seg saklige og ha
alle elever i sentrum.
§ 9 – Rektors rolle
Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Det innebærer blant annet at
rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men også gjennom FAU og
andre utvalg. Rektor er ansvarlig for å kalle inn til det første FAU-møte på høsten. På senere FAU-møter
inviteres skolens ledelse til å delta. Skulle det komme opp andre viktige hendelser som berører skolens
elever, bør rektor eller ledelsens representant informere FAU uoppfordret.
§ 10 – Samarbeid mellom FAU og andre utvalg på skolen
FAU på vår skole skal samarbeide med Elevrådet, Skolemiljøutvalget (SMU), driftsstyret og trinnkontaktene
på følgende måte:





Elevrådet
o Innhenter råd og inviterer elevrådsrepresentanten ved behov i alle saker hvor elevenes
mening er viktig.
o Sørger for at FAUs arrangementer og aktiviteter ikke kommer i konflikt med noen av
elevrådets initiativer.
SMU
o Det er ønskelig at en av foreldrerepresentantene i SMU også sitter i FAU. Da kan FAU og
SMU orientere hverandre om sammenfallende saker.
Driftsstyret
o Hvis foreldrerepresentanten i Driftsstyret også er FAU-medlem, holdes FAU løpende
orientert på FAU-møtene.
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Hvis FAU har innspill/kommentarer til temaer som behandles i Driftsstyret blir disse sendt
til rektor for videre formidling i Driftsstyret. Eventuelle tilbakemeldinger videreformidles fra
rektor.
Trinnkontaktene
o FAU-leder blir sammen med rektor enige om første FAU-møte på høsten og informerer om
møtedatoen til de nyvalgte FAU-medlemmene slik at trinnkontaktenes arbeid kan komme i
gang så tidlig som mulig.
o Invitere trinnkontaktene til et FAU-møte så tidlig som mulig om høsten for å orientere om
oppgavene som er delegert til trinnkontaktene, samt svare på spørsmål.
o Sørge for at nettsidene med kontaktinformasjon til alle medlemmene i FAU er oppdatert
slik at trinnkontaktene har kontaktpunkter.
o



§ 11 – Endringer av vedtektene
Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder, senest tre uker før neste FAU-møte. FAU
behandler innkomne forslag og informerer alle foreldre om foretatte endringer ved å publisere oppdaterte
vedtekter på skolens hjemmesider.
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