
Vedtekter for foreningen FAU Kragerø Skole 1-10  
Foreningen ble stiftet 19. november 2019.  

§ 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 vår skole informerer FAU 

foreldrene på følgende måter:  

- Direkte til foreldrene i hver klasse via FAU-representant/klassekontakt, i aktuell 

kanal for informasjon (egen Facebook-gruppe eller annet) 

- Ved å legge ut referat fra møtene i FAU på skolens hjemmeside 

§ 2 – Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. Alle foreldrene er automatisk medlem av 

foreldrerådet.  På vår skole velger vi FAU-representantene på følgende måte: 

FAU består av foreldrekontakter fra hver klasse. FAU er videre delt i to arbeidsgrupper, 

FAU 1.-7.trinn og FAU 8.-10.trinn. Arbeidsgruppene holder enten møter hver for seg 

eller felles, avhengig av sakslisten til møtene.  

Vi velger FAU-representanter og klassekontakter (som fungerer som varamedlemmer i 

FAUs arbeidsgrupper) så tidlig som mulig etter skolestart, i forbindelse med et 

foreldremøte. Rektor og tidligere FAU-leder sørger for opplæringen av nye tillitsvalgte. 

§ 3 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg 

FAUs arbeidsgrupper konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder, 

nestleder, sekretær og medlemmer/representanter for hver av de to arbeidsgruppene. 

Det anbefales at vervene innehas i to år, og at nestleder rykker opp som leder av FAUs 

arbeidsgruppe påfølgende skoleår. Leder for FAU 1.-7.trinn er kasserer, med mindre det 

velges en annen representant til dette vervet. Lederne for FAU 1.-7.trinn og FAU 8.-10. 

trinn er representanter til samarbeidsutvalget (SU). Nestlederne er varamedlemmer til 

SU. 

§ 4 - Møter 

FAUs arbeidsgrupper har møter cirka 4 ganger i året, hver for seg og/eller felles, på 

skolen. Møtene fastsettes i starten av skoleåret, ytterligere møter avholdes ved behov. 

Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av medlemmene krever det eller hvis leder 

kaller inn til møte. 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. Sekretær er referent. På vår skole offentliggjør vi innkallinger og møtereferater på 

følgende måte: Leder sender innkallinger og referater per e-post til FAU-

representantene, som deler det til sine klasser/trinn i egne kanaler. Møtereferater legges 

også ut på skolens hjemmeside.  

FAUs arbeidsgrupper er vedtaksdyktige hver for seg når minimum flere enn halvparten 

av arbeidsgruppens medlemmer/representanter er til stede.   

§ 5 – Oppgaver 

FAU på vår skole skal jobbe med følgende oppgaver: 

- Kragerø skoles dag, som arrangeres av 1. – 7. trinn. Dette er skolens felles 

sommeravslutning og avholdes vanligvis i juni hvert år. Alle trinn har fastsatte, 

forskjellige oppgaver for dagen.  

- Lysfesten, som arrangeres av 1. – 4. trinn i desember hvert år. 

- Skoleballavslutningen for 10. trinn, som arrangeres av 8. – 10. trinn  

- Trafikkaksjon i skolekrysset to ganger per skoleår, arrangeres av skoleledelsen 

og FAU i samarbeid. Vanligvis en gang i oktober og en gang i februar. FAU stiller 

opp med vakter, og skoleledelsen inviterer politiet og ordner med vakter og 

vester.    

- Eventuelle tildelinger til sosiale arrangementer, utstyr i Aktiv skolegård m.m. 

etter følgende retningslinjer: Hver klasse på 1.-7. trinn kan be om å få dekket 

inntil 500 kroner per år til utlegg av f.eks. påskelunsj/julelunsj/spillkvelder og 

lignende sosiale arrangementer. Klassekontakten leverer kvittering og 

kontonummer til kasserer som betaler ut fra FAUs driftskonto. Kasserer skriver 

kommentar på den digitale kvitteringen med sum og klassetrinn slik at man har 

oversikt over pengebruken.  

 

1.-7. trinn kan få dekket skyssutgifter til en årlig skjærgårdstur.  

 

10. klasse kan få dekket inntil 5000 kroner for sin egen eksamensavslutning. 

Klassekontakt leverer kvittering og kontonummer til kasserer som betaler ut fra 

driftskontoen.  

 

Skolen kan søke FAU om inntil 5000 kroner per semester til å opprettholde god 

kvalitet på utstyret i Aktiv skolegård.  Utenom dette kan man søke om ekstra 

bidrag til større investeringer, dette vil da tas opp som en sak i FAU.  

§ 6 – Økonomi 

Det er et grunnleggende prinsipp at den offentlige grunnskoleopplæringen skal være 

gratis. FAU kan likevel motta bidrag i form av pengegaver eller dugnader. Pengegaver 

eller andre bidrag til FAU skal gis frivillig og anonymt av foreldrene og skal komme alle 



elevene til gode. FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn. Regnskap 

legges fram på siste FAU-møte 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. FAU på vår skole møter 

konflikter på følgende måte: Den som opplever en konflikt tar dette opp med leder for 

sitt arbeidsutvalg for videre håndtering med de involverte i konflikten, eventuelt med 

nestleder dersom leder er en part i konflikten.   

§ 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. FAU er foreldrenes organ, men 

det kan være nyttig å få informasjon direkte fra skolens ledelse. Dette styrer rektors 

deltakelse på FAU-møter. 

§ 10 – Samarbeid mellom FAU og andre utvalg på skolen 

FAU på vår skole skal samarbeide med skolen bl.a. via Samarbeidsutvalget (SU) og 

Elevrådet, og tilstrebe et nært og utviklende samarbeid med skolen. 

§ 11 – Endringer av vedtektene 

FAUs vedtekter fastsettes av FAU, og legges ut på skolens hjemmeside. Endring av 

vedtekter krever 2/3 flertall i fellesmøte hvor begge FAUs arbeidsgrupper er innkalt. 

Forslag til endring av vedtekter skal behandles på et møte, mens avstemning om 

endringene først kan vedtas på påfølgende møte. 


