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Oversiktskart over utvalg og sammensetning 
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Foreldrerådet  
 alle foreldre som har barn i grunnskolen 

 

Oppgave - velge FAU 

Skolemiljøutvalg 
(SMU) 

Samarbeidsutvalg 
(SU) Kommunalt 

foreldreutvalg 
(KFU) 

Skolen: 
Rektor   Andre ansatte   

 

Elevene: 
Elevrådsleder   Nestleder 

ansatte   

Kommune: 
Representant   

 

En person 
ekstra  
fra FAU i  SMU 
ellers samme 
sammensetning 
 

Kveldsaktiviteter  
iht plan 

Revisor 

Foreldrekontakter 
KA-representanter 

 

Grendeutvalg 
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Innledning 

 
Vesongdragen er laget av FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) ved Vesong ungdomsskole og er ment 
som en kilde til informasjon om rådsorganene i skolen og andre aktivitetsområder som berører 
foreldre/foresatte. 

Dragen går ikke i detalj på alle punkter, men er ment som en veiviser og rådgiver om hvem, hva 
og hvordan skolens ulike rådsorganer skal fungere, og er sammensatt. Den gir også noe 
informasjon om hvilke roller som har hvilke oppgaver. 

Dragen viser også til hvor man kan finne videre informasjon om de ulike råd/utvalg og grupper, 
både på skolen og via internett. 

Til sist i Dragen er det lagt ved en aktivitetskalender som tar for seg de viktigste aktivitetene, 
med tidspunkt for når aktivitetene skal utføres. 
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Foreldrerådet 

Alle foreldre / foresatte som har barn i grunnskolen er medlemmer i foreldrerådet ved den skole 
ens barn går. Foreldrerådet er lovfestet og derfor ikke noe man kan velge om man skal ha eller 
ikke, eller velge om man skal være medlem av eller ei. 

Foreldrerådet er det rådsutvalg som ligger i bunn for hjem / skole-samarbeidet. Skolen har et 
særskilt ansvar for å sørge for at hjem/skole-samarbeidet kommer i gang, og at det fungerer etter 
forutsetningene. Dette fratar ikke oss som medlemmer et eget ansvar for å jobbe for et så godt 
samarbeid som mulig mellom hjem og skole, til elevenes beste. 

Foreldrerådet velger et foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, som primært skal arbeide for at elever og 
foreldre tar aktiv del i arbeidet med å skape et godt skole- og læringsmiljø. FAU har også som en 
viktig arbeidsoppgave å se til at foreldrenes stemme blir hørt i saker som angår skole- og 
læringsmiljøet.  

Foreldrerådet og foreldrenes arbeidsutvalg er selvstendige råd og utvalg, styrt av foreldre / 
foresatte, og fatter sine beslutninger på eget og fritt grunnlag.  

Det avholdes ikke ordinære årsmøter i foreldrerådet.  

Det avholdes et konstituerende årsmøte hver høst senest innen 14. september, hvor både 
avtroppende og nye foreldrekontakter og FAU plikter å møte. 
 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) 

Foreldrenes arbeidsutvalg er et lovpålagt organ og beskrives i Opplæringslovens kapittel 11. 
FAU velges av foreldrerådet på følgende måte: 

Alle klassene velger tre klasserepresentanter hver, hvorav en er representant til FAU.  

FAU’s sammensetning 
FAU består av:  
 

• Leder 
• Nestleder 
• Sekretær 
• Kasserer 
• En representant med vara til kommunalt foreldreutvalg (KFU) 
• En representant til Grendeutvalget 

 
I tillegg velges tre av representantene til å lede kveldsaktiviteter (KA). Resten av representantene 
er styremedlemmer i FAU. 
 
Blant styremedlemmene, velges det sekretærer til gruppene for kveldsaktivitetene (KA), 10. 
klasse-avslutning. 
 
Kasserer for FAU fungerer også som kasserer for de andre gruppene, bortsett fra KA som velger 
sin egen kasserer. 
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FAU’s inntekter: 

FAU har ingen midler over skolebudsjettet og er derfor avhengig av frivillig innbetaling fra 
foreldre/foresatte.  I tillegg har FAU mulighet til å søke midler eksternt, eks. gaver fra firma eller 
økonomisk støtte fra det offentlige og private. Kasserer sørger for anmodning om innbetaling til 
foreldrene/foresatte. 
 

FAU-saker til behandling 

Alle medlemmer av foreldrerådet, inklusive de som er valgt inn i FAU, kan fremme saker som 
ønskes tatt opp av arbeidsutvalget.  

FAU skal på forhånd behandle saker som skal opp til behandling i SU slik at det er FAUs 
samlede syn som blir formidlet av FAU-representantene i SU. 

Andre råd og utvalg mfl. kan henvende seg skriftlig til FAU med ønske om saker til behandling. 
Dette være seg elevråd, skolens ledelse eller annet personale ved skolen. 

FAU skal behandle saker KFU ber om uttalelser på, samt fremme saker til KFU som FAU ønsker 
behandlet der. 

Sekretær sender ut referater fra FAU til FAU-representantene, skolens elevrådsrepresentant, 
skolens rektor og foreldrekontaktene, samt lagrer referatene på It’s Learning på FAU sitt område.  
FAU representantene formidler informasjon fra FAU på foreldremøter i sine respektive klasser.  
 

Hva FAU arbeider med 
FAU skal legge forholdene til rette slik at elevene kan trives og utvikle seg. Medvirke til godt 
samarbeid mellom hjem og skole, samt mellom skole og lokalsamfunn. 

FAU skal sette i verk tiltak som engasjerer foreldre / foresatte, sette i gang eller støtte tiltak for 
skolens elever enkeltvis, gruppevis eller samlet. 

FAU kan støtte opp om utbedringer på skolen, innkjøp/vedlikehold av ting som skaper et bedre 
ute-/innemiljø o.l. som ikke faller under skoleeiers lovpålagte oppgaver. Elevene, gjennom 
elevrådet, søker om dette. Skolen kan også søke. 

FAU kan, etter tilsvarende søknader, gi økonomisk støtte fortrinnsvis til tiltak som ikke dekkes 
over skolebudsjettet, eller på annen måte ikke ansees som fellesskapets ansvar. 

FAU skal invitere foreldre / foresatte til å delta i arrangementer på skolen. 

FAU skal stå for kveldsaktivitetene i samarbeid med foreldre/foresatte, elevene og skolen (se pkt 
om KA).  

FAU har ansvaret for 10. klassenes avslutningsfest. Arrangementet avvikles i samarbeid med 8. 
klassenes foreldre / foresatte. 

FAU skal engasjere seg i aktuelle skolepolitiske saker som berører Vesong ungdomsskole 
direkte, eller gjennom KFU i saker av mer generell karakter hvis dette er ønskelig. 

FAU kan arrangere f.eks. temakvelder på skolen, osv.  

FAU skal være foreldrenes røst ovenfor andre grupper i skolesamfunnet og jobbe aktivt for at 
både elever og foreldrenes rettigheter blir ivaretatt og overholdt. 
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FAU skal ha et aktivt og tett samarbeide med elevrådet på skolen.  Det foregår i hovedsak 
innenfor SU, men elevrådsrepresentanter kan også be om å få litt tid på et FAU-møte, og de kan 
inviteres til det. Ellers er det et tett samarbeid rundt arrangement som nyttårsfest.    

Rapportering 

FAU skal på konstituerende årsmøte legge fram årsrapport for FAU og KA samlet, samt revidert 
regnskap for FAU og KA samlet.  
 

Kommunalt foreldreutvalg (KFU) 

Kommunalt foreldreutvalg (KFU) er et kommunalt utvalg bestående av et styre med et 
styremedlem fra hver enkelt grunnskole i kommunen. KFU velger selv leder og nestleder. 

KFUs arbeid er beskrevet i eget reglement vedtatt av Kommunestyret.  

Skolens representant til KFU og dennes vara, velges fra FAU og av FAU. Skolens KFU-
representant fungerer som bindeledd mellom det enkelte FAU og KFU.  

KFU har en rekke oppgaver, deriblant uttalelsesrett om skolepolitiske saker i forkant av HSBK-
møter. 

KFU blir også ofte tatt med når viktige skolepolitiske saker står på dagsorden.  
 

Samarbeidsutvalget (SU) 

Samarbeidsutvalget, SU, er et rådgivende arbeidsutvalg med en begrenset beslutningsmyndighet 
representert ved de forskjellige aktørene ved skolen. Foreldrene er representert med to personer 
fra FAU hvorav den ene skal være leder av FAU.  

Samarbeidsutvalget ved Vesong er som ovennevnt et rådgivende organ hvor ingen av partene i 
utvalget har flertall alene og hvor hver part representerer sine grupper.  

SUs sammensetning og arbeid er beskrevet i eget reglement vedtatt av herredstyre i kommunen.  

SU er et lovpålagt rådsorgan i grunnskolen og beskrives også i Opplæringsloven kapittel 11. 
 

 SUs sammensetning: 

• To representanter fra FAU 
• To representanter fra elevrådet 
• To representanter fra undervisningspersonalet 
• En representant fra andre ansatte 
• To representanter fra kommunen hvorav en er rektor og en er politisk representant fra 

HSBK 

SU har rett til å uttale seg om alle saker som angår skolen. Alle representantene skal ha mulighet 
til å konsultere sine egne grupper før saker blir behandlet i SU. 

SU velger selv leder, nestleder og sekretær. 

Saker som skal opp i SU må være sendt ut i god tid og være godt forberedt. På denne måten kan 
alle grupper som er representert i SU få mulighet til å sette seg inn i sakene og diskutere frem 
hvilket syn ens representanter i SU skal fremlegge.  
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Referater fra SU sendes alle parter representert i SU, og er en god mulighet for alle aktørene i 
skolen å få frem sitt syn ovenfor administrasjon og politikere. 

Da SU kun har begrenset beslutningsmyndighet er det ikke påkrevet med samstemthet i utvalget. 
Hver gruppering behandler saker ut fra sitt eget ståsted og sitt eget syn på sakene. 

 

Skolemiljøutvalg 

Skolemiljøutvalget skal ha et særlig ansvar for å holde seg orientert om og uttale seg om 
skolemiljøet. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. 
Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljøet, men utvalget 
har ikke beslutningsmyndighet. 

I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, de tilsatte, skoleledelsen og kommunen være 
representert. I grunnskolen skal elevene og foreldrene utgjøre flertallet i utvalget.  

Skolemiljøutvalgets sammensetning og virke er beskrevet i eget reglement vedtatt av herredstyre 
i kommunen. 

Skolemiljøutvalget er et lovpålagt rådsorgan i grunnskolen og beskrives også i Opplæringsloven. 
 

Foreldrekontakter 

Foreldrekontaktene er foreldrenes / foresattes representant i klassen og kontaktpersoner ovenfor 
gruppens kontaktlærer.  

Foreldrekontaktene for de enkelte klassene bør jevnlig komme sammen med de andre 
foreldrekontaktene på trinnet for å drøfte felles saker. 

Selv om de tre foreldrekontaktene har blitt tildelt hvert sitt arbeidsområde, FAU, KA og 
klassekontakt, skal disse virke sammen som en enhet, for eksempel ved forberedelse av 
temaforeldremøter utenom de vanlige foreldremøtene.  

Skolen kaller to ganger i året inn til ordinært foreldremøte – gjennom avdelingsleder for hvert 
trinn. 

Disse møtene har i regelen en fellesdel for trinnet, og en del til klassemøte. Kontaktlærer skal før 
møtet ha kontakt med klassekontakten i klassen for å planlegge denne siste delen av møtet. FAU 
kan bruke noe av tiden på fellesdelen til informasjon mv. En av foreldrekontaktene skal skrive 
møtereferat fra foreldremøtet. Kontaktlærer sørger for distribusjon av referatene. 

Foreldrekontaktene skal bidra med 

• å skape et godt forhold mellom hjem og skole. 
• å legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene. 
• å skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. 

Foreldrekontaktene har i tillegg et verv i en gruppe (se punktet arbeidsgrupper) 

Valg av foreldrekontakter 

Det velges tre foreldrekontakter i hver klasse. Disse gis hvert sitt arbeidsområde, 
hovedforeldrekontakt, FAU representant og KA representant. 

Foreldrekontaktene for kommende niende og tiende trinn velges på foreldremøter på vårparten. 
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Foreldrekontakter for åttende trinn velges på første foreldremøte på høsten (bør skje i løpet av 1. 
halvdel av september) 
 

Kontaktlærer 

Kontaktlærer og foreldrekontaktene utarbeider i samråd saksliste og møtelederfordeling i de 
tilfeller hvor kontaktlærer skal være med på møtet. 

Kontaktlærer sørger for møterom. 

Kontaktlærer sørger for at møteinnkalling blir sendt ut til foresatte og til eventuelle andre som 
skal på møtet. 

Kontaktlærer sørger for distribusjon av referat fra foreldremøtet. 
 

Arbeidsgrupper 

Kveldsaktivitetsgruppe KA 

Kveldsaktivitetene, KA, var tidligere et fritidstilbud til elevene ledet av foreldre / foresatte. Etter 
at ”Huset” og andre fritidstilbud kom, har KA fungert som en gruppe som tar seg av 
arrangementer som nyttårsball (sammen med elevrådet) og 10. klasse-avslutningsfest (der 
8.klasseforeldrene står for alt det praktiske). KA velger en leder, kasserer og sekretær for hele 
skoleåret. 

Tre representanter fra FAU sitter i KA og er ansvarlig for å kalle inn til konstituerende møte (bør 
skje i slutten av oktober), og ivareta sekretærfunksjonen. Resten av medlemmene fordeles i en 
arbeidsgruppe. 
 

Revisor 

Revisor velges blant representantene i foreldrerådet. Revisors oppgave er å revidere regnskapene 
for både KA og FAU.  

Revisor kan ikke ha andre oppgaver enn denne. Rapport fra revidert regnskap fremlegges på 
årsmøtet. 
 

Elevrådet 

Elevene velger selv sine representanter til elevrådet. Det velges fortrinnsvis en av hvert kjønn fra 
hver klasse på trinnet. Elevrådet konstituerer seg selv og velger et styre bestående av fire 
personer. Styret består av leder, nestleder, sekretær og kasserer.  

Elevrådet har en dedikert person fra personalet som elevrådskontakt, som har møte- og talerett på 
elevrådsmøtene. 

To elevrådsrepresentanter med personlig vara velges til å representere elevene i SU. Det velges 
også et antall elever til å sitte i skolemiljøutvalget. 

Elevrådets oppgave er å tale elevenes sak og arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø.  

Elevrådet er et lovpålagt rådsorgan i grunnskolen og beskrives også i Opplæringsloven. 
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Barn og unges kommunestyre - BUK 

Ullensaker kommune har opprettet et Barn og unges kommunestyre (tidligere herredsstyre). 
Elevrådet velger to representanter med personlig vara til sine representanter for Vesong i Barn og 
Unges Kommunestyre. Barn og Unges Kommunestyre møtes tre ganger i året.  

Barn og unges kommunestyre sin sammensetning og virke er beskrevet i eget reglement vedtatt 
av Kommunestyret. 
 
 

Hvordan holde seg orientert som foresatt 

Stadig mer informasjon legges ut elektronisk. Som foresatt kan det være vanskelig å holde seg 
oppdatert om de ulike siden som finnes. 
 
Skolen har egen kommunal hjemmeside: 
http://www.ullensaker.kommune.no/vesongungdomsskole  
 
Skolen benytter læringsplattformen  www.itslearning.com. Her kreves brukernavn og passord 
som er blitt utdelt til de foresatte. Elevene har egne brukernavn og passord 
 
FAU Vesong har info fag på It’s Learning der alle aktiviteter, årsplan, møtereferater mv. er 
tilgjengelig.  
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Hvem Hva Hvor på Vesong ungdomsskole 

 
Adresse: Skolevegen 14B, 2040 Kløfta  
Skolens sentralbord: 66 10 90 10 
Fax: 66 10 90 11 
E-post: postmottak.vesong.ungdomsskole@ullensaker.kommune.no 
 
 

Administrasjon 
 

Se skolens hjemmesider for informasjon. 
http://www.ullensaker.kommune.no/vesongungdomsskole 
 

Nyttige nettadresser 

http://www.ullensaker.kommune.no/ Ullensaker kommunes egen hjemmeside 

http://www.fug.no Hjemmesiden til foreldreutvalget i grunnskolen med linker videre til 
foreldrenettet m.f. Mye nyttig informasjon for foreldre som ønsker å vite mer. 

http://www.wis.no/gsi/ Grunnskolens informasjonsside på internett, sammenlign skolen og 
kommunen med andre. 

http://www.udir.no/ Utdanningsdirektoratet 

http://www.skoleporten.no/ Her finner du blant annet resultater på nasjonale prøver 

http://www.lovdata.no . Her kan du finne lover og regler, bl.a. Opplæringsloven. 
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Aktivitetskalender for Vesong ungdomsskole 

 
8. – 10. trinn   KA, kveldsaktiviteter 
8. trinn  foresatte Arrangerer 10. trinns avslutningsfest. KA organiserer arbeidet 
 

Høsttermin 
Måned Aktivitet Ansvar Hvem Dato  Evaluering 
August Skolestart Rektor Elevene   
September Foreldremøter alle 

trinn. 
 
FAU-leder 
informerer om hva 
verv i FAU, KA og 
Klassekontakt 
innebærer og deler 
ut Vesongdragen 
 
Valg av medlemmer 
til arbeidsgrupper  

Rektor 
 
 
FAU-leder 
 
 
 
 
 
 
Foresatte i  
8 trinn 

Lærere og 
foresatte 

Senest ultimo 
september 

Referater 

September Konstituerende 
årsmøte 
”foreldrerådet” 

FAU-leder  
 
 

FAU og 
foreldrekontakter 

Senest ultimo 
september 

Årsrapport og 
Regnskap 

September Konstituerende 
Elevrådsmøte 

Rektor Kontaktlærer og 
Elevrådet 

Senest medio 
september 

Referater 

Oktober Initierer KA. Valg 
av KA-styre 
Planlegge 
Nyttårsfest 

KA-leder  KA deltagere Senest ultimo 
oktober 

Referater 

Desember KA invitere til 
Nyttårsfest 

KA-leder Elever Senest medio 
desember 

Invitasjon 

 
 

Vårtermin 
Måned Aktivitet Ansvar Hvem Dato  Evaluering 
Januar Nyttårsfest for 8-10 

trinn 
KA-leder Elever Samråd med 

skolen 
 

Mars Innspill til 
Grendeutvalg 

Elevråd 
FAU 

Elever Senest medio 
mars 

Søknad(er) 

April Foreldremøter alle 
trinn. 
Valg av 
foreldrekontakter for 
9 og 10 trinn 

Rektor  
 
Foreldre-
kontakter 

Lærere og 
foresatte 

Senest ultimo 
april primo 
mai 

Referater 

Juni 10-trinn avslutning 
KA repr. organiserer 
og foresatte 8 trinn 
bidrar 

KA-leder 
Rektor 

10-trinn elever og 
foresatte samt 
lærere.  

Rektor setter 
dato 

 

Juni Utarbeide 
Årsrapport for FAU 

FAU-leder Foresatte Primo Juni Årsrapport 

 


