VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) VED RIS SKOLE
Fastsatt av FAU 2. mars 2017

§ 1– Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Alle foreldre/foresatt som har barn ved skole er medlemmer av Foreldrerådet. 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/foresatte.
På Ris skole informerer FAU foreldrene via e-post og eventuelt skolens hjemmeside.
§ 2 – Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg bestående av ett medlem og ett varamedlem fra hver klasse. I tillegg
fungerer klassekontakten(e) som varamedlem.
Valgene gjennomføres på det første foreldremøtet i et nytt skoleår, og gjelder for skoleåret. Av hensyn til
kontinuitet oppfordres det til å sitte mer enn et år. Ved behov kan det velges nye representanter i løpet av
skoleåret.
FAU velger selv en representant som leder og en som nestleder. Dersom en leder eller nestleder trekker
seg i løpet av perioden, velges en ny tilsvarende for resten av perioden.
§ 3 – Representantenes rolle
FAU representantene skal bidra aktivt til FAUs arbeid. Ved skoleårets første FAU-møte innkalles både de
valgte FAU representantene samt vararepresentantene.
FAU representantene skal videresende informasjon til/fra sine respektive klasser, og skal ta opp relevante
saker i FAU.
Foreldre / foresatte i den enkelte klasse har i fellesskap ansvar for å være representert med fungerende
foreldrerepresentanter i FAU.
§ 4 - Valg til driftsstyret og SMU
FAU velger to representanter samt tre vararepresentanter til driftsstyret. Representantene bør fortrinnsvis
også være FAU-representanter, samt være foreldre/foresatte til elver ved skolen i hele perioden. Det er
ikke noe til hinder for at lederen for FAU utgjør én av representantene. Det er hensiktsmessig at FAUlederen er 1. vararepresentant, med mindre lederen velges som fast representant. Valgene gjelder for to
kalenderår. Dersom det er nødvendig kan det velges nye representanter.
FAU velger to representanter til skolens miljøutvalg (SMU). Valgene gjelder for ett skoleår.
§ 5 – Ansvarsområder
FAU vil utpeke ansvarlige for følgende komiteer/områder:




Natteravn-koordinator
10. klasse juleball-komité
Ris skoles venner – koordinator

Det kan i tillegg opprettes ulike arbeidsgrupper f. eks. miljøgruppe (med særskilt fokus på klassemiljø og
sosiale tiltak), og gruppe for helsemessige forhold.

Hver arbeidsgruppe skal ha en leder som fører egnet referat og som orienterer og får FAUs godkjennelse av
gruppens arbeid. FAU kan i enkelte tilfeller delegere beslutningsmyndighet til en komité, med etterfølgende
orientering. Også foreldre som ikke er representanter i FAU kan delta i slike arbeidsgrupper.
§ 6 - Møter
FAU søker å avholde møte en gang pr måned i løpet av skoleåret. Ekstraordinære FAU-møter holdes når
1/3 av representantene krever det. Møtet ledes av FAU lederen, eventuelt av nestleder eller annen som
delegeres oppgaven. Agenda for møtene skal uansett gjøres kjent for FAU-leder og resten av FAU.
FAU lederen har ansvar for å sende innkalling med agenda pr e-post til FAU representantene og deres
vararepresentanter. Møtereferater sendes pr e-post til FAU representantene, som videreformidler disse til
foreldre / foresatte i sine respektive klasser.
For å bidra til åpenhet rundt FAUs arbeid og for at informasjon om FAU skal være mer tilgjengelig, kan
innkalling samt møtereferat også gjøres tilgjengelig på skolens hjemmeside.
FAU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av representantene til stede.
§ 7 – Økonomi
FAU på Ris skole har ikke egen økonomi / tilføres ikke egne midler. Dette ivaretas gjennom Ris skoles
Venner.
§ 8 – Taushetsplikt
FAU skal ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens
personale. Dersom FAU representantene likevel skulle få slik informasjon, er de automatisk underlagt
taushetsplikt (jf opplæringsloven § 15-1).
§ 9 – Konflikter i FAU
FAU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever. Det er viktig at det er aksept for
uenighet og diskusjon i FAU. Dersom det oppstår konflikter, må representantene forholde seg saklige og
beholde fokus på alle skolens elever.
§ 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 er nødvendig å få informasjon fra skolens ledelse. Rektor
har verken rett eller plikt til å møte i FAUs møter, men det vil søkes å ha slikt samarbeid med skolens
ledelse at rektor, eventuelt en annen fra ledelsen, kan delta på FAU-møtene.
§ 11 – Samarbeid mellom FAU og andre utvalg på skolen
FAU på Ris skole skal samarbeide med Driftsstyret, Elevrådet og Skolemiljøutvalget.
§ 12 – 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.

