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VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) VED
HUNSTAD BARNESKOLE

§ 1- Foreldrerådet
Alle foreldre/foresatte som har barn ved Hunstad barneskole, 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 det utøvende organet for foreldrerådet. FAU er
bindeleddet mellom foreldrene og skolen.
FAU består av alle foreldrekontaktene på Hunstad barneskole. Valg av foreldrekontakter er
nærmere beskrevet i § 3.
FAU skal fremme elevenes og foreldrenes fellesinteresse og medvirke til at foreldrene tar
aktiv del i arbeidet for å skape et trygt og godt læringsmiljø. FAU skal bidra til et godt
samarbeid mellom hjem og skole, og skape kontakt mellom skole og nærmiljø.

§ 3 Valg og organisering - foreldrekontakter
For alle trinn gjelder: Det velges foreldrekontakter på første foreldremøte på høsten.
Det velges to foreldrekontakter og to vararepresentanter per klasse. Det anbefales at
foreldrekontaktene innehar vervet for 2 år av gangen. Det første året som vara og neste år som
hovedkontakt.
Foreldrekontaktene er medlem av FAU, vararepresentantene er stedfortredere.

§ 4 Foreldrekontaktenes oppgaver
Eksempler på foreldrekontaktenes oppgaver:
-

Foreldrekontaktene skal være et av bindeleddene mellom hjem og skole.
I første klasse får foreldrekontaktene utlevert en minnepenn. Det er en minnepenn per
klasse.

Den inneholder generell informasjon om Hunstad barneskole og foreldrekontaktene kan lagre
informasjon om klassen på den. Foreldrekontaktene skal ta vare på minnepennen og oppdatere
informasjonen på den.

-

-

-

Foreldrekontaktene bør utarbeide en liste over mailadressene til foreldre/foresatte i
klassen som ønsker å oppgi sin mailadresse. Denne skal distribueres til
foreldre/foresatte i klassen og kontaktlærer. Listen over mailadresser bør jevnlig
oppdateres.
Foreldrekontaktene skal ha jevnlig kontakt med kontaktlærer.
Foreldrekontaktene skal forberede foreldremøte sammen med kontaktlærer.
FAU-styret kan på oppfordring stille med et erfaren FAU-medlem på første ordinære
klassemøte for 1. klasse om høsten for å informere om FAU-arbeidet. Vedtekter for
FAU ved Hunstad barneskole
Foreldrekontaktene skal være referanse for skolen når det gjelder for eksempel turer
eller andre opplegg.
Foreldrekontaktene skal i møte med kontaktlærer se på årsplanene og finne eventuelle
områder der foreldrene kan delta.
Foreldrekontaktene skal ta initiativ til uformelle sammenkomster med elever og
foreldre enten på skole eller en annen plass.
Foreldrekontaktene skal kontakte foreldrene og føre lister når det gjelder dugnad, f.eks
baking og skyss til arrangementer.
Foreldrekontaktene skal minne foreldrene på deres oppgaver i forbindelse med
spesielle arrangementer.
Avtroppende foreldrekontakt deler erfaring med nye foreldrekontakter og kontaktlærer
om høsten (helst i begynnelsen av september). Klassens minnepenn blir overlevert de
nye foreldrekontaktene.

§ 5 Styret i FAU
Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og hvis ønskelig 1 eller 2
styrerepresentanter.
Styret i FAU skal i tillegg ha to vararepresentanter. En av vararepresentantene skal være en av
foreldrekontaktene fra 1. trinn.

§ 6 Valg av FAU-styre
Valgkomite til FAU-styret er foreldrekontakter på 4. trinn for inneværende skoleår.
Valgkomiteen legger fram forslag til kandidater til FAU-styret på årsmøtet der valget blir
gjennomført.
I innstillingen skal det gå fram hvilket verv (leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem,
vararepresentant) den enkelte står på valg til.
Alle foreldre som har barn i skolen kan velges inn i styret.
Styret for FAU skal i tillegg bestå av to vararepresentanter. Den ene vararepresentanten
velges på årsmøtet, mens den andre vararepresentanten skal være en av foreldrekontaktene for
1. klasse.
Vararepresentanten for 1.klasse blir valgt på det første FAU-møtet som holdes på høsten.

FAU-leder tar kontakt med foreldrekontaktene for 1.trinn i forkant av det første FAU-møtet
på høsten for å avklare hvem som ønsker å stille som vara.
Styret velges for to år med overlapping for leder og nestleder, sekretær og kasserer slik at
minst to medlemmer sitter sammen i to år. Styret sitter til neste årsmøte hvor nytt styre velges.

§ 7 Møter
Leder av FAU er ordstyrer og ved dennes forfall styrer nestleder møtet.
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FAU har utarbeidet et årshjul hvor det går fram når møter skal avholdes og hvilke faste saker
som skal tas opp på hvilket tidspunkt. Styret i FAU må forholde seg til dette årshjulet når de
setter opp møtetidspunkt og saksliste til møtene.
Innkalling til FAU-møte sendes ut med en ukes varsel før møte. Innkallingen skal inneholde
saksliste.
Sekretær skriver referat fra FAU-møtene. Referatene distribueres til foreldrekontaktene og
rektor innen 14 dager etter møtet.
Styremøter avholdes etter behov, og i forkant av fastlagte FAU-møter med gjennomgang av
sakslisten.

§ 8 Styrets oppgaver
Styret skal:
a Være bindeledd mellom foreldrekontakter og skole, og ivareta foreldrenes interesse i
samarbeidet med skolen.
b Behandle og svare på henvendelser fra foreldre og skole.
c Drive møtevirksomhet for FAU i samarbeid med skolens rektor og forberede saker til
behandling.
d Sørge for gjensidig informasjonsutveksling mellom foreldre og skole blir ivaretatt.
e Bidra til å fremme samarbeid, engasjement og trivsel hos medlemmer og
samarbeidsorganer.
f Forvalte FAU’s disponible midler og utnytte tilgjengelige resurser på best måte i forhold til
FAU’s arbeidsområde.

§ 9 FAU’s oppgaver
Aktuelle oppgaver:

-

FAU bør jobbe for et trygt og godt læringsmiljø. Trivsel er viktig for barnas læring
FAU kan drøfte formen på tilbakemelding elever og foreldre får på elevenes faglige og
sosiale kompetanse
FAU kan jobbe for et mobbefritt skolemiljø
FAU kan ta initiativ til sosiale tiltak for elevene
FAU kan holde kurs for foreldrekontakter
FAU kan holde samlinger for foreldre og lærere
FAU kan være en informasjonskanal ut til alle foresatte
FAU bør samarbeide med både elevråd, skolens ledelse og ansatte.
FAU kan også ha kontakt med lag, organisasjoner og næringsliv i nærmiljøet.

§ 10 Arbeidsmåter og fullmakter
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Foreldrerådet består av alle foreldre, og ved avstemminger skal alle foreldre ha
medbestemmelsesrett.
Foreldrerådet gir gjennom valg av foreldrekontakter fullmakt til FAU for å ta avgjørelser i
saker som behandles.
Styret kan ved behov innkalle FAU og/eller oppnevne arbeidsgrupper med mandat til
behandling av særskilte saker innen FAU’s virkeområde.

§ 11 Årsmøte
Foreldrerådet er generalforsamling og høyeste myndighet. Foreldrerådet gir FAU fullmakt
som ordinært årsmøte. Ordinært årsmøte avholdes hvert år i begynnelsen av juni etter
forutgående skriftlig innkalling minst 14 dager før.

§ 12 Årsmøtets oppgaver
a Valg av møteleder og referent
b Styrets årsberetning
c Styrets reviderte årsregnskap
d Valg av leder, nestleder, sekretær, kassere, 1 eller 2 styrerepresentanter, 1 vararepresentant
e Valg av revisor
f Valg av 1 representant til SU/SMU og 3 vararepresentanter
g Pålegg for kommende år
h Registrering av innmeldte saker/forslag som overleveres det nye styret.

§ 13 Økonomiske forhold
FAU har ikke egne tildelte midler. Eventuelle tilgjengelige midler kommer fra egne
arrangementer som f.eks 17. mai tilstelning ved skolen i samarbeid med skolekorpset. Disse
midlene disponeres av FAU, og benyttes til formål til beste for elever og foreldre ved skolen.
For detaljer som vedrører økonomiske forhold vises det til egne bestemmelser vedtatt av
styret i FAU. FAU-medlemmer skal ikke belastes for kostnader i forbindelse med verv i
skolen. Nødvendige ressurser til arbeidet stilles til rådighet av skolen (rekvisita, kopiering,
distribusjon mm.)

§ 14 Regnskap og revisjon
a Kasserer leverer regnskap som følger skoleåret og leverer redegjørelse for regnskapet til
styret før årsmøtet.
b Revisjon skal gjennomgå regnskap og beholdning. Revisjonsprotokoll skal føres og leveres
styret for underskrift av styreleder.
-
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c Regnskapet skal før det forelegges årsmøte være underskrevet av styreleder, et styremedlem
og revisor.
d Årsmøtet godkjenner regnskapet.

§ 15 Representasjon i Kommunalt Foreldre Utvalg i Bodø (KFUB)
FAU representeres i KFUB ved en representant og en vara valgt i styret.

§ 16 Representasjon i skolens samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU)
Alle grunnskoler skal ha et Samarbeidsutvalg (SU) og et Skolemiljøutvalg (SMU). I disse to
utvalgene skal foreldrene være representert. Ved Hunstad barneskole brukes SU som deler av
SMU. Dette betyr i praksis at møtene i SU og SMU holdes samtidig. Foreldrene skal være
representert med 3 representanter i disse møtene.
Foreldrene representeres i SU og SMU ved FAU-styrets leder og nestleder samt en valgt
representant.
Det skal velges vararepresentant for alle tre. Disse representantene (en fast representant og tre
vara) skal velges på årsmøtet.
Valgkomite til SU og SMU-representanter er foreldrekontakter på 4. trinn for inneværende
skoleår.

Valgkomiteen må legge fram forslag til kandidater til en foreldrerepresentant og 3
vararepresentanter til SU/SMU på årsmøtet der valget blir gjennomført.
Alle foreldre som har barn i skolen kan velges inn i SU/SMU.

§ 17 Avstemningsregler
På årsmøte og FAU-møter fattes alle vedtak med simpelt flertall når ikke annet er bestemt i
disse vedtekter. Fremmøte i FAU må være minimum 50 % av representantene.

§ 18 Vedtektsendringer
Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til styret i FAU. Forslagene må sendes
inn senest 14 dager før årsmøtet. Forslag til endringer behandles på årsmøtet.
Vedtak om endring krever 2/3 flertall av de fremmøtte.

§ 19 17. mai komité
a 17. mai-komitéen/-arrangør består av foreldrene til 6. klassetrinnet. Hunstad skolekorps
tildeles av FAU inntil kr 5000.- av overskuddet, men maksimalt 50 % av overskuddet.
b Overskuddet disponeres av FAU-styret. 7. klassetrinnet kan søke FAU-styret om å få tildelt
midler til ett arrangement for klassen(e).
Ved behandlingen av en søknad som kun gjelder deler av klassetrinnet (for eksempel en av 7.
klassene) skal FAU-styret ta med i vurderingen at det også kan komme søknad om midler fra
de andre 7. klassene.
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