VEDTEKTER for Foreldrerådet ved Arstad skole

§ 1- Foreldrerådet
Alle foreldre som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for å skape
godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape
kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.
§ 2 - Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er det utøvende organet
for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reell medvirkning for
foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.
§ 3 – Kommunens Foreldreutvalg (KFU)
Arstad FAU er en del av kommunens foreldreutvalg. I KFU diskuteres saker som er av felles interesse, blant
annet administrative og politiske vedtak som innvirker på skolene, samt mulighet for å komme med
høringsuttalelser. KFU har egne vedtekter og eget styre.
§ 4 – Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU)
Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert:
elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor
skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.
Skolemiljøutvalget (SMU) skal sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt fysisk og psykisk
skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene,
skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal
til sammen ha flertall i SMU.
§ 5 - Valg og konstituering
FAU styret kan sette ned en valgkomité i god tid før valget, eller FAU kan selv være denne komitèn. Valg
gjøres fortrinnsvis i siste foreldremøte før skoleslutt, slik at nytt FAU er klar til å begynne arbeidet ved
skolestart. For 1.trinn velges det representant i første foreldremøte etter skolestart, eventuelt ved første
foreldesamling før skolestart.

§ 6 – Organisering av Arstad skole
Det velges 2 Foreldrerepresentanter, hvor den ene også er FAU representant. De velges for ett år ad
gangen, med gjenvalgsmulighet.
Det velges 1 vara, som velges for to år ad gangen. Vara representerer både Foreldrekontakt og FAU. Vara
rykker eventuelt automatisk opp som FAU representant det andre året. Dette for å sikre kontinuitet og
kunnskap, og for å unngå for mange ledd.
Leder, nestleder og kasserer velges for ett år ad gangen, men gjenvalgsmulighet. Disse tre vervene går
“utenpå», slik at alle trinn skal være representert med ett medlem i FAU.
FAU konstituerer seg selv på det første møtet og velger leder, nestleder, kasserer, sekretær og 3
styremedlemmer. Samt representanter til KFU, SU og SMU.
Representanten fra 1. trinn er den som fortrinnsvis skriver møtereferatene.
§ 7– Komiteer
Det kan velges underkomitéer for FAU som arbeider med nærmere definerte oppgaver eller prosjekter. ( Det

kan for eksempel være skolevurdering, bruk av data i skolen, informasjonstiltak, trafikkspørsmål,
spesialundervisning, flerkulturell satsning, planarbeid med mer. Etter forslag fra foreldrerådet bestemmer
FAU hvilke komiteer som skal nedsettes).
§ 8 – Møter

FAU avholder møte èn gang i måneden, eller når minst tre medlemmer krever det. En møteplan settes opp
for hvert semester.
Det skrives referat fra hvert møte.
§ 9 – Oppgaver

*FAU skal jobbe for et trygt og godt læringsmiljø.
*FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene.
*FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom skole og hjem.
*FAU skal være en informasjonskanal ut til alle foresatte.
*FAU skal samarbeide med både elevråd, skolens ledelse og ansatte.
*FAU skal medvirke til at foreldrene tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
*FAU kan også ha kontakt med lag, organisasjoner og næringsliv i nærmiljøet.
*FAU kan avholde temakvelder for foreldre (og lærere).

§ 10 – Økonomi
FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av Foreldrerådet/FAU.
Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer skolens elever direkte til gode. Regnskap legges fram på
årsmøtet, eller legges tilgjengelig på skolens hjemmeside.
Det skal alltid foreligge søknad ved forespørsel om midler, som behandles og besluttes i FAU.
§ 11 - Endringer av vedtektene
Vedtektene bør gjennomgås en gang i året.
Endringer av vedtekter sendes ut på høring til Foreldrerådet via Foreldrekontaktene, med 14 dagers varsel.
FAU er beslutningsorgan. Beslutninger krever flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
§ 12 – Årsmøtet/Ekstraordinært årsmøte
Det skal avholdes årsmøte i løpet av skoleåret, og det skal kunngjøres minst 14 dager i forveien. Saker som
skal behandles på møtet, kunngjøres ved dagsorden. Saker til årsmøtet må være innsendt innen den fristen
som FAU har bestemt. Det skal bare fattes vedtak i de saker som er angitt i sakslisten. Stemmerett utøves
ved personlig fremmøte. Vedtak fattes ved flertall.
Årsmøtet behandler eventuell årsmelding, revidert regnskap og saker som er kunngjort i dagsorden.
Ekstraordinært årsmøte avholdes når FAU finner det nødvendig, eller når en fjerdedel av medlemmene
kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger de samme regler som årsmøtet.
§ 13 – Taushetsplikt
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, gjelder for foreldrekontakter og medlemmer av skolens
rådsorganer (Opplæringsloven § 15 - 1).
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