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VEDTEKTER FOR FAU OG KLASSEKONTAKTER  

VED  

MOGREINA SKOLE 

FASTSATT AV FORELDRERÅDET 

 
 

§ 1. FORELDRERÅDET, FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) OG 

       KLASSEKONTAKTER 

 

Foreldrerådet:  
Alle foreldre/foresatte som har barn ved Mogreina skole er medlemmer av Foreldrerådet. 

 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU): 

FAU består av valgte medlemmer og er Foreldrerådets utøvende organ. 

 

Klassekontaktene: 
Klassekontaktene er foreldrenes/foresattes representant i klassen og kontaktpersoner 

ovenfor elevenes kontaktlærer. 

  

§ 2. FORMÅL 

 

§ 2.1. Foreldrerådet 

Foreldrerådet skal arbeide for å skape et godt samhold mellom hjemmet og skolen, og 

medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø som 

er fritt for mobbing. 

 

§ 2.2. FAU 

FAU er et partipolitisk uavhengig utvalg, som har som formål:  

 på vegne av Foreldrerådet å ivareta foreldres muligheter til reell medvirkning og 

innflytelse på utviklingen ved Mogreina skole 

 å fremme foreldrenes felles interesser 

 å være et kontaktledd mellom foreldrene og ledelsen ved Mogreina skole 

 å medvirke til at elevenes læringsmiljø er trygt og godt 

 

 § 2.3. Klassekontakter 

Klassekontakter skal bistå kontaktlærer/skolen og FAU ifm ulike arrangement og planlegge 

foreldremøter i klassen i samarbeid med kontaktlærer. Det er iht Opplæringsloven ikke 

tillatt å registrere hvem som betaler inn til en ev klassekasse. Innbetaling til klassekasse er 

frivillig. 

 

§ 3. ORGANISERING, SAMMENSETNING OG VALGORDNING 

 

§ 3.1. Foreldrerådet  

Foreldrerådet vedtar endringer av vedtektene for FAU og klassekontakter.  

 

Foreldrerådet avholder et årsmøte før 15 september. Leder FAU innkaller til årsmøtet 

skriftlig minst 14 dager før møtet skal finne sted. 

 

Leder av FAU presenterer på årsmøtet en årsberetning (status/videreutvikling), 
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regnskap/budsjett, tar opp innkomne saker til avstemming og gjennomfører valg av nytt 

styre.  

 

§ 3.2. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)  

 FAU består av et styre på 5 stk og en fra hver klasse i tillegg.  

o Klasser som har styremedlemmer, velger en ekstra FAU representant. 

 Styret består av en leder, nestleder, sekretær, kasserer og arrangementsansvarlig. 

 FAU representantene velges på foreldremøtene i hver klasse på våren for 

kommende skoleår. Dette gjelder også første klasse. 

 Sittende FAU utpeker 2 representanter blant klassekontakter fra 1. – 6. klasse til  

valgkomitéen. Disse lager innstilling over kandidater til styreverv som er ledige i 

forkant av årsmøtet. Representanter til styret kan også velges på bakgrunn av 

innmeldt sak eller som et benkeforslag på årsmøtet. 

 Styrerepresentanter i FAU velges normalt for 2 år. FAU styret skal sikre at det er 

overlapp i styret fra år til år.  

 

Hvis en FAU representant går ut i perioden, velges en ny fast FAU representant for klassen 

innen 14 dager.  

 

§ 3.3. Klassekontakter 

Hver klasse skal til enhver tid ha to klassekontakter. Første klasse skal velge en 

klassekontakt for 2 år og en for et år for å sikre rullering. Klassekontakter velges for øvrig 

for 2 år. 7 klasse velger derfor en klassekontakt. 

 

Klassekontaktene velges på foreldremøtet på våren. Dette gjelder også første klasse. 

 

§ 3.4. Valgkomiteen  

Valgkomiteen skal bestå av 3 stk. Disse er nestleder i FAU og 2 klassekontakter. Nestleder 

leder komiteens arbeid. 

 

Valgkomiteens medlemmer utpekes av FAU og gjelder frem til kommende årsmøte.  

 

Valgkomiteen skal levere FAU en innstilling over kandidater til ledige styreverv senest til 

siste møte før årsmøtet.  

 

§ 4. SPESIELT OM FAU 

 

§ 4.1. Konstituering 

Foreldrerådet velger FAUs styre på årsmøtet. FAU skal konstituere seg innen 15. 

september.  

 

§4.2. Representanter til andre utvalg  

Samarbeidsutvalget ved Mogreina skole (SU): Leder av FAU og en representant fra FAU 

deltar.  

 

Miljøutvalget ved Mogreina skole (SMU): Se SU. 

 

Kommunalt foreldreutvalg (KFU): Leder av FAU er Mogreina skoles representant. 

Nestleder er vara for leder. 
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§ 4.3. FAU møter 

FAU skal utarbeide en møteplan for hvert semester. Denne gjøres kjent blant Foreldrerådet, 

FAUs medlemmer og klassekontakter. Styret sender ut en innkalling med agenda og ev 

sakspapirer senest 5 dager før møtet. FAU møtene ledes av leder eller av nestleder ved 

fravær av leder.  

 

Forfall til møter meldes leder/nestleder. 

 

FAU skal holde et møte med elevrådet og et med klassekontaktene hvert semester. På et av 

klassekontaktmøtene skal valgkomite utpekes.  

 

§ 4.4. Møterett, talerett og stemmerett 

Alle valgte FAU representanter har møte-, tale- og stemmerett. 

 

§ 4.5. Beslutninger 

Saker som krever votering avgjøres med alminnelig flertall. Leder av FAU, eller den som 

leder i dennes fravær, har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

 

FAU er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av representantene er til stede.  

 

§ 4.6. Referater 

Det skal føres referat fra utvalgsmøtene. Referatet godkjennes innen 1 uke etter avholdt 

møte.  

 

Referatene distribueres til FAU representantene med kopi til skolen, og gjøres tilgjengelig 

på et egnet medium for alle i foreldrerådet. 

 

§ 4.7. Økonomi 

Kasserer skal føre regnskap og levere dette til revisjon før årsmøte. Kasserer lager et 

budsjettforslag for kommende periode for godkjenning av årsmøte.  

 

Kasserer og leder av FAU har hver for seg disposisjonsrett på FAUs bankkonto.  

 

Det skal ikke etableres håndkasse. På arrangementer i FAUs regi skal kasserer sørge for et 

passende beløp til veksel. 

 

FAUs beholdning skal holdes så lav som mulig, ved at inntekter tilbakeføres elevene ved 

skolen. FAU kan yte økonomisk støtte til tiltak etter søknad både fra elevrådet og skolen. 

 

 § 4.8. Undergrupper/komiteer 

FAU oppretter og nedlegger de komiteer det er behov for. 

Arbeidet med arrangementer, møter med andre skoler osv, skal ivaretas under FAU. 

FAU skal utarbeide og oppdatere dokumentasjon for de ulike arrangementene ved skolen. 
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§ 4.9. Informasjon til foreldrerådet og skolen 

Nødvendig informasjon om FAUs arbeid skal gjøres tilgjengelig på egnet medium. Det kan 

blant annet være: 

- vedtekter  

- informasjon om arrangement 

- representantsoversikter 

- referater 

§5.0.    VEDTEKTER 

 

Endring av vedtekter må fremmes skriftlig til Styret i FAU som angitt i innkalling til 

årsmøte.  

 

 

Det kreves 2/3 flertall av fremmøtte foreldre på årsmøte for å endre vedtektene. 

 

 

 

Vedtektene er godkjent på årsmøtet den 29. august 2012  


