Forslag til vedtekter for FAU

§ 1 Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Alle foreldre som har barn ved Frosta skole er medlemmer av Foreldrerådet.
Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), arbeidsutvalget skal fremme
fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen og
jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever.
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal arbeide for å skape et godt samarbeid
mellom skole og hjem på Frosta. FAU skal være pådriver for å sette saker av felles
interesse for foreldre/foresatte på dagsorden.
FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. På vår skole informerer FAU
foreldrene på følgende måter:
- Vigilo
- Skolens nettside
- FAU’s egen facebookside
§ 2 Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
På Frosta skole velger vi FAU-representantene på følgende måte:
Vi velger FAU-representanter så tidlig som mulig etter skolestart, i forbindelse med
et foreldremøte. Der velger man en såkalt klassekontakt ved hvert trinn som
fungerer som FAU-representant. Det er ønskelig at den FAU-representanten som er
ferdig med sitt verv, sender stafettpinnen videre til en ny forelder på sitt trinn. Hvis
dette ikke er mulig stiller FAU-Leder opp og finner ny representant. Rektor og
tidligere FAU-leder sørger for opplæringen av nye tillitsvalgte.
FAU skal bestå av 10 medlemmer, og tre varamedlemmer. En tillitsvalgt fra hvert
klassetrinn.
Medlemmene velges for to år.
Ved hvert valg velges minst fem medlemmer, slik at man ivaretar kontinuiteten.
Det er ønskelig med minst 40% kjønnsfordeling.
Dersom en representant går ut av FAU i løpet av valgperioden, rykker første vara
opp som fast medlem.
To revisorer velges, for ett år av gangen.
Valgperioden følger skoleåret. Nyvalgte medlemmer starter i vervet ved skoleårets
start.
Årsmøtet skal godkjenne årsmelding og regnskap.

§ 3 Konstituering av FAU og valg til andre utvalg
Avtroppende og nyvalgt FAU holder et felles møte for å sikre kontinuiteten etter
årsmøte før sommerferie.
FAU konstituerer seg på første ordinære møte i FAU ved starten av skoleåret.
FAU-representantene velger leder, nestleder, kasserer og sekretær.
FAU velger to representanter med personlige vararepresentanter til
samarbeidsutvalget (SU). Lederen for FAU skal være den ene av representantene.
Representanter fra FAU til andre aktuelle utvalg velges etter skjønn.
§ 4 Møter og rutiner ved innkalling til møter i FAU
FAU skal ha møte cirka 1 gang i måned, men følger skolerute, dvs. i
utgangspunktet blir det ikke møte i ferietider.
Leder sender ut innkalling/sakliste før møtene. Den skal sendes ut senest en uke
før møte.
Første vara får fast innkalling på styremøter og forventes å møte opp ved behov.
Andre og tredje vara møter bare når de får beskjed, leder har ansvar for
innkallingen, men kan delegere ansvaret.
Alle medlemmer kan via leder kalle inn til ekstraordinært møte, og når 1/3 av
medlemmene krever det. Innkallingsfristen kan i så fall være kortere.
Møteledelsen er lederens ansvar. Dette ansvaret kan delegeres til noen andre
medlemmer, men agendaen skal alltid være kjent for FAU-leder og resten av FAU.
FAU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av medlemmene (dvs. minst 6 medlemmer) er til
stede.
Rektor eller andre representanter fra skolen, kalles inn ved behov, etter avtale med
rektor.
Foreldrerepresentanten ved SFO får innkalling og har møterett, men ikke
stemmerett.
Forfall meldes til leder eller etter avtale til sekretær så tidlig som mulig.
På vår skole offentliggjør vi møtereferater på skolens hjemmeside. Referatet skal
etter godkjennelse i FAU sendes til ansvarlig person som legger det ut på
hjemmesiden. Referatet skal være offentliggjort senest før neste ordinære møte.

§ 5 Økonomi
Bevilgninger til/fra FAU kan kun gis til formål som kommer alle skolens elever
direkte til gode. FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn. Regnskap
legges fram på årsmøte.
§ 6 Taushetsplikt
Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikten (opplæringsloven §
15-1).
FAU skal imidlertid ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner,
enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale.
§ 7 Konflikter i FAU
FAU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever.
Det er viktig at det er høyde for uenighet og diskusjon i FAU. Dersom det oppstår
konflikter, må representantene holde seg saklige og ha alle elever i sentrum.
Hvis FAU ikke kommer til enighet kan foreldrerådet innkalles til ekstraordinært
møte for direkte avstemming eller foreldrerådets meninger kan innhentes gjennom
enkle spørreundersøkelser.
Resultatet (Flertallets synspunkter) skulle være veiledende for videre arbeid i FAU.
§ 8 Rektors rolle
Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid.
Det innebærer blant annet at rektor skal sørge for god kommunikasjon med
foreldre, ikke bare enkeltvis, men også gjennom FAU og andre utvalg.
FAU er foreldrenes organ, men det kan være nyttig å få informasjon direkte fra
skolens ledelse. Dette styrer rektors deltakelse på FAU-møter.
§ 9 Endringer av vedtektene
Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder, senest tre uker
før neste FAU-møte. FAU behandler innkomne forslag og informerer alle foreldre
om foretatte endringer. Vedtektene skal alltid være tilgjengelig på skolens
hjemmeside

