Vedtekter
Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Bygdøy skole
10. desember 2019

§ 1 - Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. Foreldrerådet, altså alle foreldrene, skal
jobbe sammen for å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole, sørge for at alle elever
trives og har en positiv utvikling, og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.
Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme
fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen og jobbe for et
godt læringsmiljø for alle elever.
FAU på Bygdøy skole skal samarbeide med Elevrådet, Skolemiljøutvalget (SMU), og
Driftsstyret (DS) som alle er lovfestede organ for brukermedvirkning i skolen.

§ 2 - Valg av FAU representanter
På Bygdøy skole velger vi FAU-representantene på våren. Representantene for 1. klassetrinn
velges på infomøtet på våren førskolestart. Valgene skjer praktisk i forbindelse med
foreldremøter. Klassekontaktene i de respektive klassene er vararepresentanter.

§ 3 - Konstituering av FAU og valg til andre utvalg
FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder og nestleder samt to
representanter til Skolemiljøutvalget (SMU). Videre innstiller FAU representanter til
Driftsstyret (DS), der en representant er lederen for FAU.
Rollen som leder for FAU kan ikke innehas sammenhengende lenger enn to år.

§ 4 - Organisering av arbeidet i FAU
FAU organiserer deler av arbeidet sitt i komiteer/ arbeidsgrupper slik det av FAU ansees
hensiktsmessig. Komiteene/ arbeidsgruppene er underordnet FAU, og rapporterer til et
samlet FAU der eventuelle beslutninger tas.
FAU skal ha, men er ikke begrenset til å ha, følgende komiteer/ arbeidsgrupper:
FAU-gruppe for psykososialt miljø
FAU-gruppe for skoleøkonomi

§ 5 - Møter
FAU har møter månedlig. Møtekalender settes ved oppstart av nytt skoleår. Ekstraordinære
FAU-møter holdes dersom 1/3 av medlemmene krever det. Møteledelsen er lederens ansvar,

men kan delegeres til andre medlemmer. Agendaen skal være kjent minst fire dager i forkant
av møtene. På Bygdøy skole offentliggjør vi innkallinger og møtereferater ved utsendelse til
FAU representantene på epost. FAU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av medlemmene er til
stede.

§ 6 - Informasjon fra FAU
FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. På Bygdøy skole informerer FAU øvrige
foreldre på følgende måter:
Referater fra FAU-møtene legges ut på skolens hjemmeside av rektor
FAU utarbeider informasjonsbrev som distribueres regelmessig

§ 7 - Økonomi i FAU
FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn til FAU. Bevilgninger fra FAU kan kun
gis til formål som kommer alle skolens elever direkte til gode. Regnskap legges fram på siste
FAU-møte på våren.

§ 8 - Taushetsplikt i FAU
Representantene i FAU er automatisk underlagt taushetsplikt i saker som gjelder enkeltelever
og enkeltpersoner (jf Opplæringslova § 15-1). Taushetsplikten gjelder alle personlige forhold,
for eksempel opplysninger om helse, personlige egenskaper, seksualitet, foreldrene / de
foresatte, kosthold, hvordan barnet har det, karakterer og skoleinnsats eller forholdet mellom
lærer og elev.
Selv om representantene i FAU er underlagt taushetsplikt skal FAU likevel ikke behandle saker
som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale.

§ 9 - 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 med dialog.

§ 10 - 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.

§ 11 - Endringer av vedtektene
Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder med begrunnelse, senest
en uker før FAU-møte slik at det kan inkluderes i sakspapirene. FAU behandler alle innkomne
forslag til vedtektsendringer. Eventuelle endringer krever 3/4 flertall.

