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Vedtekter for Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) i Iveland kommune 

 
 

1) Formål 

Opplæringsloven § 11-4 – Foreldreråd ved grunnskular 

 

På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er 

medlemmer. 

 

Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek 

aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt 

samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og 

skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. 

 

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege 

vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av 

representantane. 

 

2) Sammensetning 

På begge skoler velges det en foreldrekontakt for hver klasse som sitter i FAU. 

Det velges en vararepresentant fra hver klasse. 

 

For å oppnå ønsket kontinuitet i FAU og samarbeid skole-hjem, bestrebes det følgende 

organisering av valg av foreldrekontakter og medlemmer i FAU: 

 

 Foreldrekontakter sitter 2 år av gangen 

o 1. året er de vararepresentant som foreldrekontakt og sitter i FAU 

o 2. året er de foreldrekontakt og sitter i FAU 

 OG 

o 1. året er de foreldrekontakt og sitter i FAU 

o 2. året sitter de kun i FAU 

 

o Alternativt kan FAU utvides med 2 representanter fra hver klasse 

 Foreldrekontakt og vara hvert år, vara det ene året blir automatisk 

foreldrekontakt året etter. Det velges årlig ny vararepresentant.   

 

 Nestleder av FAU det ene året, blir leder av FAU neste år. 

o Nestleder velges alltid av nye fau-medlemmer  

 

 

3) Konstituering 

Avtroppende FAU/ny leder av FAU er ansvarlig for å kalle inn nytt FAU etter skolenes 

foreldremøter på høsten 

FAU må konstitueres senest 1. november hver høst.  

Det skal velges nestleder. Den som velges som nestleder blir automatisk leder året etter.  
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4) Taushetsplikt 

Medlemmene i FAU har taushetsplikt etter Opplæringslovens § 15-1, som slår fast at 

Forvaltningsloven §13-13e om taushetsplikt gjelder for skolen og for alle som kommer i kontakt 

med opplysninger i forbindelse med arbeid eller tjeneste. 

 

5) Referat 

Referatene fra FAU er arkivpliktige. Leder/referent fra FAU-møtene sender referat fra hvert møte 

til skolens rektor. Rektor er ansvarlig for å arkivere referatene i kommunens arkiv.  

 

 

 

 

 

 


