
Vedtekter for Foreldrerådet ved Nordseter skole 
Vedtatt 18.10.2018 

 

 § 1 Organisering 
 Foreldrerådet Nordseter skole er organisert som en forening registrert i Enhetsregisteret.  

 

§ 2 Foreldrerådet – medlemmer og formål  
Alle foresatte ved Nordseter skole er medlemmer av foreldrerådet (opplæringsloven §11-4). 

Foreldrerådet skal arbeide for å skape god kontakt mellom hjem og skole samt legge til rette 

for og bidra til elevenes trivsel og utvikling. Foreldrerådet skal tilrettelegge for kontakt 

mellom skolen og lokalsamfunnet.  

 

§ 3 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) fungerer som Foreldrerådets styre, organiserte foresatte-

stemme og bindeledd mellom foresatte og skolen. FAU skal bidra til et godt samarbeid 

mellom skole og hjem. FAU skal sikre reell medvirkning fra de foresatte. FAU har 

informasjonsplikt overfor alle foreldre.  

FAU har ti faste medlemmer som utgjøres av én representant fra hver parallell på barne- og 

ungdomstrinnene (1 – 10). Styret konstituerer seg selv og velger leder, nestleder/sekretær 

og kasserer, samt utpeker ulike oppgaver til styremedlemmene.  

FAU avholder møter etter behov. FAU-leder innkaller til møter. For å være 

beslutningsdyktige må det være minst 6 FAU-medlemmer tilstede.  

FAU-leder skal representere FAU i skolens Driftsstyre, i tillegg til én annen valgt representant 

fra foreldregruppen. Driftsstyret skal ha én foresatt-representant fra ungdomstrinnet og én 

fra barnetrinnet. Det er ønskelig at FAU-medlemmer og foresatt-representanter til 

Driftsstyret sitter i mer enn ett år, og velges med ujevne mellomrom, slik at man kan 

opprettholde en viss kontinuitet.  

 Valgperioden for Driftsstyret er fra januar for en periode på 2 år, jmf; 

«Standardreglementet for Driftsstyrene i Osloskolen». Både tidligere avgang og 

gjenvalg er samtidig mulig.  

Det kan opprettes underutvalg til FAU.  

 

§ 4 Årsmøte  
Foreldrerådets årsmøte holdes innen utgangen av oktober hvert skoleår. Alle foresatte 

inviteres til Årsmøtet. Årsmøtet behandler FAUs forslag til årsberetning, årsregnskap og 

budsjett for skoleåret.  



Bevilgninger fra FAU kan kun gis til formål som kommer skolens elever direkte til gode.   

 For eksempel - FAU betaler for en ekstra aktivitet/aktivitetsdag på leirskolen 

Protokoll sendes Enhetsregisteret.  

 

§ 5 Klassekontakter og trinnets FAU representant 
Hver klasse velger en klassekontakt og en vararepresentant, disse er bindeleddet mellom de 

foresatte i klassen og FAU. Klassekontaktene stiller på års- og samarbeidsmøter som FAU 

innkaller til, én gang per semester.  

Hvert trinn velger i tillegg én FAU representant, slik at alle klassetrinn er representert i FAU. 

Klassekontakter, vararepresentanter og FAU representant skal være avklart innen første 

foreldremøtet i skoleåret, gjenvalg er mulig.  

 Det oppfordres til ordninger der vararepresentant overtar rollen som klassekontakt, 

dette for å sikre kontinuitet og kvalitet på arbeidet 

 Det oppfordres dermed også til å ha en FAU-vara-representant-ordning på trinnene 

 

§ 6 Dokumentasjon  
Protokoll fra Foreldrerådets årsmøte og referater fra styremøter, informasjonsmøter og 

FAUs aktiviteter gjøres tilgjengelig på skolens IKT-plattform.  

 

§ 7 Taushetsplikt  
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for medlemmer av Driftsstyret, 

FAU, FAUs underutvalg, klassekontakter og andre foresatte som gjennom deltakelse i 

skolerelaterte aktiviteter får kjennskap til taushetsbelagte opplysninger (opplæringsloven 

§15-1).  

 

§ 8 Endringer av vedtekter og oppløsning 
Foreningens vedtekter vedtas på Foreldrerådets årsmøte. Foreningen kan oppløses av 

årsmøtet. Protokoll sendes Enhetsregisteret. Forslag om vedtektsendring eller oppløsning 

sendes skriftlig til FAU innen utgangen av juli. Det kreves 2/3 flertall for vedtektsendring og 

oppløsning av foreningen. 


