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Vedtekter for FAU – Svendstuen skole 
 
Generelt 
 
Gå gjennom årsplaner og lærestoff sammen med Skoleledelsen. 
Gjennomgå gruppens/klassens planer sammen med kontaktlæreren.  
Kartlegge informasjonsbehovet som foreldrene har og hvordan foreldre kan bidra                                     
både i den faglige og sosiale utviklingen. 
 

§ 1- Foreldregruppen 
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. Bidra aktivt 
til en positiv holdnings- og verdiskapende  

§ 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 - Valg og konstituering 
FAU representantene for de respektive trinnene tar kontakt med foreldregruppen for å 
rekruttere nye medlemmer på siste foreldremøte før sommerferien, slik at de er klare til å 
begynne arbeidet tidlig på høsten. Hvis det er flere kandidater som ønsker å stille til valg i 
FAU, skal dette avgjøres ved avstemming på foreldremøte av foreldregruppen for det 
respektive trinnet ved flertalls avstemning.  

Ledervervet bør avklares før valget. FAU konstituerer seg på det første møtet og velger 
leder, nestleder, referent og utvalgsmedlemmer (samt eventuelt representant til Skolens 
Driftsstyre) Medlemmer blir valgt for minimum 2 år. Foreldrekontaktene blir 
vararepresentanter for FAU representanten for det respektive trinnet. 

§ 4 - Utvalg 
FAU har konstituert egne grupper som arbeider med nærmere definerte oppgaver og 
prosjekter. Utvalgene ved Svendstuen skoles FAU består av: 

1. Trafikk 
- Jobbe for en sikker og trygg skolevei  
- Løpende kontakt med skoleledelsen vedr trafikksaker ved skolen 
- Jobbe med løpende saker som berører trafikksikkerheten 
- Gjennomføre fastsatte tiltak som sikrer en forsvarlig og sikker skolevei 
- Holde kontakt med bydelen, politi og andre instanser iht til trafikken 
- Kontakt med Trygg Trafikk ved behov 
- Holde kontakt med skolepatruljen 
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2. Miljø  
 Faste oppgaver: 

- Jobbe for et godt skolemiljø 

- Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker 

- Arrangere temakveld 1g/året for foreldre og lærere 

- Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere 

- Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet 

- Skolens Foreldreplakat 

- Arrangere juletrefest  

- Konstituere 17.mai komitéen 

- Evt andre aktiviteter på skolen 
 
 

3. SSV (Svendstuen skoles venner) 
Faste oppgaver: 

- Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene 

- Økonomi sammen med FAU leder 

- Arrangere Svendstudagen 

- Organisere tema kveld sammen med miljøgruppen  

§ 5 – Møter og referater 
FAU har møte ca hver sjette uke eller når minst tre medlemmer krever det gjennom 
skoleåret. Fastsatt møteplan sendes ut for hvert år. Agenda for møte sendes ut en uke før 
møtet avholdes. Innspill til agendaen sendes leder i god tid før møte avholdes.  Referatene 
sendes ut så raskt som mulig, da dette blir brukt som arbeidsverktøy til neste møte. Frist for 
innsigelser til referatet er påfølgende møte. Alle referater skal legges ut på Fronter. 

§ 6 – Oppgaver for FAU representantene 

 FAU skal 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 skal ta initiativ til sosiale tiltak for elevene 
 FAU skal oppdatere foreldrekontaktene etter hvert møte 
 FAU skal sammen med klassekontaktene forberede alle foreldre møter  
 FAU skal være en informasjonskanal i samarbeid med skoleledelsen og 

foreldrekontaktene ut til alle foresatte 
 FAU skal arrangere aktiviteter eks temakvelder/dager for foreldre og lærere 
 FAU skal samarbeide med både elevråd, skolens ledelse og ansatte 
 FAU skal samarbeide med Skolens aktivitets skole(AKS) 
 FAU skal i samarbeid med Skoleledelsen ha kontakt med lag, idrettsorganisasjoner og 

næringsliv i nærmiljøet. 
 FAU har utarbeidet en egen «foreldreplakat» som vi ønsker at foreldrene skal 

etterleve 
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§ 7 - Økonomi 
FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av 
miljøutvalget og SSV i Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer skolens elever og 
foreldrerådet direkte til gode. Regnskap legges frem på siste møte før sommerferien. 
Løpende oppdatering etter hvert arrangement og 2g/året. 

§ 8 - Taushetsplikt 
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, gjelder for foreldrekontakter og 
medlemmer av skolens rådsorganer. 

Opplæringsloven § 15 – 1 henviser videre til forvaltningslovens regler om taushetsplikt i § 13 
flg 1. Den forvaltningsmessige taushetsplikten omfatter etter forvaltningsloven § 13 a 
opplysninger «om personlige forhold» tjenesteyter blir kjent med gjennom sitt arbeid. 
Nøytrale opplysninger som fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, 
sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted omfattes ikke av taushetsplikten med mindre slike 
opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold ved tjenestemottaker som må 
likestilles med personlige forhold. 

§ 9 - Endringer av vedtektene 
Vedtektene gjennomgås en gang i året. Forslag til endringer i vedtektene drøftes på siste 
FAU møte før sommerferien. Evt. foreslåtte endringer vedtas og trer i kraft fom nytt skoleår 
starter. 

 
 

Vedlegg til vedtekter ad faste aktiviteter på Svendstuen skole 
 
 

Aktivitet Tidsrom Ansvar 
Juletrefest 2 uken i januar Miljøutvalget og 3.trinn 

17.mai Event 17.mai Miljøutvalget konstituerer komité 2.- og 4.trinn 

17.mai Kaker 17.mai Miljøutvalget 5.trinn 

Svendstudagen Event Mai/juni SSV og 7.trinn 

Svendstudagen Kaker Mai/juni 6.trinn 

Tema dag Vår/Høst Miljøutvalget, FAU leder og SSV leder 

   

 
 
 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2009/nou-2009-22/5/2.html?id=589186#note1

