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§ 1 Foreningens navn 
Foreningens navn er Foreldrerådets arbeidsutvalg Brynseng skole og ble stiftet 24.04.2018.  

§ 2 Formålet  
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar 
for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. 
 
FAU skal: 

 fremme fellesinteressene til foreldene 

 medvirke til at foreldre tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø 

 bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole 

 legge til rette for positiv utvikling hos elevene 

 skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet 

 løpende vurdere behov for arbeidsgrupper 

§ 3 Oppgaver 
FAU på Brynseng skole skal jobbe med følgende oppgaver:  
 

 Jobbe for et godt skolemiljø.  

 Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene 

 Samarbeide med elevrådet, driftsstyret, SMU, KFU, rektor og lærere 

 Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker 

 Arrangere samlinger for foreldre og lærere, som storforeldremøter med ulike temaer 

 Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement 

 Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet 
 

 
FAU-representantens oppgaver:  
 

 Delta på FAU-møter. FAU-representanter har møteplikt.  

 Fungere som bindeledd mellom foreldregruppen og skoleledelsen, og videreformidle 
saker som angår skole/læringsmiljø.  

 Fokusere på å diskutere saker av allmenngyldig karakter. I saker som angår enkeltelever 
skal FAU-representant henvise foreldre til kontaktlærer.  

 Bidra til å engasjere foreldregruppen i forbindelse med arrangementer og 
arbeidsgrupper.  

 Være en synlig representant – føre en aktiv og god dialog med foreldrene i klassen. Blant 
annet oppfordre foreldre til å melde inn saker til FAU i forkant av møter og sende referat 
til klassen i etterkant av møter. 

 Vurdere om det skal holdes møte mellom kontaktlærer/FAU-representant ved skolestart 
og i forkant foreldremøter. 

 Ha ansvaret for å koordinere sosiale aktiviteter som styrker miljøet i klassen, eventuelt   
delegere ansvaret f.eks. til en festkomiteè i klassen.  

§ 4 Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og roller 
På Brynseng skole velger vi FAU-representanter så tidlig som mulig etter skolestart, i 
forbindelse med et foreldremøte: 
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 Det velges inntil videre to likeverdige representanter.  Representantene velges for ett 
år av gangen.  

 Representantene sitter i sitt verv frem til og med foreldremøtet året etter – til nye 
representanter er på plass. 

 Representantene fungerer også som klassens klassekontakt.  
 
Arbeidsutvalget består av leder, referent, kasserer og øvrige medlemmer. I tillegg skal 
Foreldrerådet stille med representant(er) til skolens driftsstyre.  

§ 5 Årsmøte 
Årsmøtet er FAUs høyeste myndighet, og holdes høsten like etter skolestart.  
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Fullstendig 
saksliste må være tilgjengelig for FAU senest en uke før årsmøtet. 
 
I årsmøtet skal FAUs regnskap i revidert stand legges fram og det skal velges 
styremedlem(mer). 

§ 6 Styret 
FAU ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
Styret består av leder, kasserer og ett styremedlem og velges for ett år, med 
mulighet for gjenvalg.  

§ 7 Ordinære møter 
FAU skal i utgangspunktet ha møte en gang i måneden eller når minst tre medlemmer krever 
det. FAU er beslutningsdyktig når minimum halvparten av klassenes representanter er 
tilstede. 

§ 8 Taushetsplikt 
Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikten, jf. Opplæringsloven § 15-1 
som slår fast at Forvaltningsloven §13-13e om taushetsplikt gjelder for skolen og for alle som 
kommer i kontakt med opplysninger i forbindelse med arbeid eller tjeneste.  
 
FAU skal ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, 
enkeltforeldre eller skolens personale.  

§ 9 Økonomi 
Bevilgninger til FAU kan kun gis til formål som kommer alle skolens elver direkte til gode. 
FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn, dvs. at ingen kan disponere 
foreningens formue, har krav på utdeling av overskudd eller hefte for gjeld). Regnskap 
legges fram på siste FAU-møte på våren og på årsmøtet.  

§ 10 Vedtektsendring 
Endring av disse vedtektene kan foretas på årsmøte eller ordinært møte etter å ha vært på 
sakslisten.  


