
 

 

 

Når foreldre engasjerer seg, blir skolebarna mer motiverte og lærer mer 

på skolen. Et godt samarbeid mellom hjem og skole skjer gjennom god 

dialog og avklaring av roller og forventninger fra begge parter. Et tett 

samarbeid mellom hjem og skole om elevenes faglige og sosiale 

utvikling kommer den enkelte elev til gode. 
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Huskeliste for foreldrekontakter 
 

Valg av foreldrekontakter 

Valg av foreldrekontakter skjer i trinnvise foreldremøter innen utgangen av hvert skoleår. 

Det skal være 2 foreldrekontakter og 2 vara på det enkelte trinn. 

Foreldrekontakter velges for 2 år, med unntak av 7.trinn (1år), og 1.trinn hvor «halvparten» 

velges for 1 år og «halvparten» for 2 år, slik at en får rullerende utskifting. 

 

Representanter til FAU 

Foreldrekontaktene m/vara utgjør også representantene til FAU. 

 

Mandat 

Foreldrekontaktene skal: 

 Være foreldrenes tillitsvalgte og arbeide for å ivareta elevenes og foreldrenes 

interesser 

 Arbeide for et inkluderende klassemiljø 

 Medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt og trygt miljø 

 Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole, være bindeledd mellom foreldrene 

og skolen 

 Fremme saker i foreldremøter og FAU på vegne av foreldrene på trinnet 

 

Det legges til rette for god elev- og foreldremedvirkning på «ditt» trinn når 

 Foreldrekontakter og lærere sammen utarbeider forslag til plan for hjem-skole-

samarbeid 

 Forslag til plan og temaer for samarbeid drøftes og vedtas i foreldremøte 

 Foreldrekontakter og lærere har faste samarbeidsmøter, minimum to ganger i året – i 

forkant av foreldremøter – der de sammen planlegger innholdet i og ledelse av 

foreldremøtene 

 Foreldremøtene preges av aktivitet og dialog 

 Elevenes faglige og sosiale utvikling, arbeidsmetoder, innholdet i undervisningen og 

læringsmiljøet er de viktigste temaene på foreldremøtene 



 Du holder god kontakt med foreldrene på trinnet, og bidrar til god deltakelse på 

foreldremøter og utviklingssamtaler 

 Foreldremøtene blir evaluert 

 Du skriver referat fra foreldremøtene slik at alle foreldrene vet hva som skjer og hva 

som skal følges opp 

 Du refererer fra FAU-møter i foreldremøtene, og minner om muligheten for å ta opp 

saker i FAU 

 Du tar kontakt med «nye» foreldre – og har et spesielt ansvar for fremmedspråklige 

foreldre 

 Du informerer nye foreldrekontakter om oppgaver og evt. saker/ prosjekter under 

arbeid 

 Du delegerer ansvar og involverer flere foreldre 

 Elever, foreldre og lærere følger opp skolens Handlingsplan for et positivt skolemiljø/ 

sosial læreplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Vedtekter FAU 
 

Vedtekter for Foreldreråd og Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved Åsgård skole.   

Vedtatt i FAU 19.10.04, revidert 24.05.11.                              

Begrepet/ ordet foreldre brukes i dette dokumentet om foreldre eller foresatte og om andre 

som i praksis har ansvaret for barnet. 

 

Organisering av foreldrebaserte råd, funksjoner 

Ved Åsgård skole eksisterer følgende foreldrebaserte råd og roller: 

Lovpålagt: 

1. Foreldreråd består av alle foreldre ved skolen. Er foreldrenes øverste organ. 

2. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av representanter valgt av foreldrene på 

hvert årstrinn. 

3. Foreldrekontakt er en forelder som velges av foreldrene på det enkelte årstrinn. 

 

Foreldrerådet 

§ 1 Lovhjemmel 

§ 11-4. Foreldreråd ved grunnskolar 

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. 

 

  



Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) 

§ 2 Formål 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Åsgård skole er et fellesorgan for alle foreldre som 

har elever ved skolen og i skolefritidsordningen (SFO). FAU forholder seg til skolens ledelse 

og Ås kommune, direkte eller gjennom FAUs medlemmer i Samarbeidsutvalget ved skolen. 

FAU fremmer på vegne av brukerne saker som vedrører skole- og SFO-tilbudet overfor 

skolens ledelse og kommunen. Dette gjelder først og fremst det pedagogiske og sosiale 

innholdet og de materielle og miljømessige rammebetingelsene i skole- og SFO-tiden. 

 

FAU skal blant annet: 

 sikre reell medvirkning/ innflytelse fra foreldre og ha medansvar for at elevenes 

læringsmiljø er trygt og godt 

 arbeide aktivt for å ivareta elevenes og foreldrenes interesser som skolens brukere 

 bidra til at skolen blir en skole som inkluderer alle 

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

 bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole 

 legge til rette for positiv utvikling hos eleven 

 bidra til at barns og foreldres rettigheter i skolen ivaretas 

 arbeide for å få innflytelse på sentrale områder og saker som berører tilbudet fra 

skolen til barna og foreldrene (f.eks. sentrale planer, evalueringer, organisering og 

gjennomføring av tilbudet, skolens inne- og utemiljø, sikring av tilbudet for faglig og 

sosial læring m.m.) 

 avgi høringsuttalelser til andre organer, skolens ledelse/ skoleadministrasjon eller 

offentlig myndighet 

 planlegge og gjennomføre kurs, samlinger eller temamøter for foreldre, 

foreldrekontakter, skolens personale og/ eller andre 

 på eget initiativ fremme saker de mener er viktige 

 

§ 3 FAUs sammensetning 

FAU er sammensatt av de 2 foreldrekontaktene fra hvert årstrinn – totalt 14 representanter. 

 



§ 4 Valg av representanter til FAU 

Innen utgangen av hvert skoleår velger foreldrene på hvert årstrinn, i foreldremøte, 2 

foreldrekontakter og 2 (upersonlige) vararepresentanter som også er representanter til FAU. 

Det bør tilstrebes jevn fordeling mellom kjønnene. Skolens fremmedspråklige foreldre skal 

være representert i FAU. 

 

§ 5 Valg av FAU-leder 

Valg av leder gjøres i konstituerende FAU-møte innen 15.september (se § 7). Avtroppende 

FAU setter dato for, og innkaller til dette møtet før vårsemesteret avsluttes. 

Avtroppende FAU fungerer som valgkomité og legger frem forslag til kandidater. 

Valgkomiteen skal i foreldremøter på sine respektive trinn (om våren) be om forslag til 

lederkandidat. Kandidatene må være blant de som velges til foreldrekontakter. 

 

§ 6 Funksjonstid, opprykk, nyutnevning 

FAUs funksjonstid er ett år, fra konstituerende møte i september og fram til neste 

konstituerende møte. 

Dersom noen av foreldrekontaktene eller deres vara går ut av FAU i valgperioden, rykker en 

vararepresentant opp som fast representant og foreldre på trinnet velger ny vara. 

 

§ 7 Konstituering, FAU-styre 

Innen 15.september konstituerer FAU seg, og velger leder, nestleder, sekretær og kasserere 

og evt. ytterligere styremedlemmer. 

Leder, nestleder, sekretær og kasserer utgjør et FAU-styre, som ivaretar sekretærfunksjonen 

og leder FAU mellom møtene. Ingen av de som velges til disse vervene kan være ansatte 

ved skolen eller kommunens skoleadministrasjon. 

Valgene protokolleres og undertegnes av to FAU-medlemmer. I konstituerende møte 

behandles dessuten: 

 Årsberetning for FAU for foregående skoleår 



 Regnskap for foregående skoleår 

 Forslag til satsningsområder for nytt skoleår 

 Valg av revisor 

 Valg av to representanter med personlige vararepresentanter, til skolens 

samarbeidsutvalg (SU). 

Leder av FAU skal være en av representantene. 

 Valg av en representant med personlig vararepresentant, til Ås kommunale 

foreldreutvalg (ÅKFU). 

Valgene gjøres som flertallsvalg. 

Ved valgene og konstitueringen skal det tilstrebes rimelig kjønnsmessig fordeling. 

 

§ 8 Saksbehandlingsregler 

§ 8-1 Møter og møtereferat 

FAU treffer sine vedtak i møte. Saker som krever behandling mellom møtene, og som ikke er 

av prinsipiell karakter, kan fattes av FAU-styret. FAUs møter er åpne for alle foreldre ved 

skolen med mindre det skal behandles saker som rammes av lovbestemt taushetsplikt og 

kommunelovens § 31 nr.3. 

FAU og FAU-styret fører møtereferat som minimum beskriver: 

 Opplysninger om tid og sted for møtet 

 Hvem som deltok og hvem  som hadde forfall 

 Hvilke saker som ble behandlet 

 Hvilke vedtak som ble truffet 

 Avstemmingsresultat 

Kopi av referat oversendes alle representanter og vararepresentanter, rektor og ÅKFU. FAU-

referater skal legges ut på skolens digitale plattform. 

 

§ 8-2 Fastsetting av møter, innkalling, møteledelse og deltakelse 

Møter i FAU holdes på de tidspunkt FAU selv bestemmer – normalt én gang i måneden i 

perioden september-juni, og ellers når leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av 

representantene krever det. 



Møtetidspunktene bør samkjøres med SU sine møter, slik at saker behandlet i FAU kan tas 

opp i SU dersom FAU ønsker det. 

Innkalling med sakliste settes opp av FAU-leder og sendes ut senest én uke før møtet til 

FAU-representanter og vararepresentanter. Eventuelle saksdokumenter vil, så sant det er 

mulig, bli distribuert skriftlig eller elektronisk minimum fire dager før møtet. I særlige tilfeller 

kan det kalles inn til møte med kortere frister. 

Hvis en representant får forfall innkaller denne selv vararepresentant, og melder dette til 

leder. 

Fau-møter ledes av leder eller nestleder. Har begge forfall velges en særskilt møteleder på 

møtet. 

Alle vararepresentanter har møterett, men ikke møteplikt. Innkalte vararepresentanter har 

rettigheter og plikter som ordinære representanter. 

Rektor, skolens øvrige ansatte, foreldre eller andre relevante personer i forhold til et 

saksområde, kan kalles inn med uttalerett fra sak til sak dersom det er formålstjenlig. 

 

§ 8-3 Beslutningsdyktighet, saksbehandling og vedtak 

FAU er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til stede. 

FAU kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den 

utsendte saklisten. Det kan også treffes vedtak i en sak som ikke er oppført på saklisten 

dersom ikke møteleder eller 1/3 av medlemmene motsetter seg dette. 

Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 

 

§ 8-4 Habilitet  

Habiliteten til FAU-representantene skal etterleves i tråd med Forvaltningsloven og 

Kommuneloven. 

 

§ 8-5 Taushetsplikt 

FAU skal etterleve Forvaltningslovens §13. 



§ 9 Virksomhet 

I saker som gjelder forhold ved skolen og skolesamfunnet, og som faller inn under formålet 

for FAU jf. § 1, kan FAU avgi uttalelse, ta egne initiativ og sette i verk tiltak innenfor rammen 

av loven, forskrifter og regelverk for skolens virksomhet. 

FAU foreslår selv tiltak, arrangementer og oppgaver ved skolen, eller fordeler ansvaret for 

dem per årstrinn, flere årstrinn i fellesskap, eller nedsetter egne arbeidsgrupper, utvalg eller 

komiteer. Den eller de som er tildelt ansvar for tiltak, arrangement og oppgaver skal levere 

rapport og regnskap innen fastsatt frist til FAU. 

FAU skal sørge for at det blir vedlikeholdt et erfaringsarkiv for arrangementer og tiltak ved 

skolen. 

Rektor er ansvarlig for å følge opp FAUs virksomhet. Leder i FAU bør ha faste møter med 

rektor. 

 

§ 10 Økonomi 

FAU finansierer selv sin virksomhet ved inntekter fra arrangementer som FAU forestår eller 

som FAU har tildelt andre. FAU kan samtykke i at overskudd eller deler av overskudd fra 

arrangementer som andre har forestått på vegne av FAU, kan disponeres av disse til formål 

som FAU har godkjent. 

Det føres regnskap med bilag for FAUs inntekter og kostnader. Regnskapet skal revideres av 

en revisor (foreldrerepresentant) valgt av FAU. Revisor skal ikke være medlem av FAU. 

FAUs midler skal settes inn på bankkonto som disponeres av kassereren. 

Regnskapet er fra dato for skolestart til samme dato neste år. 

 

§ 10-1 Signatur 

Styrets leder og et styremedlem i fellesskap har signatur. 

 

 

 



§ 11 Vedtektene 

Vedtektene for FAU (og vedtektsendringer) fastsettes av FAU. For at vedtak skal være gyldig 

kreves to tredjedels flertall av møtende representanter. 

 

FAU Åsgård skole, 24.05.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Årshjul FAU – Åsgård skole 
 

Høstsemesteret 

- 1.møte høst: 

 Konstituerende møte (før 15.september) 

 Valg av: 

Styret: leder, nestleder, kasserer og sekretær 

2 representanter med personlige vararepresentanter, til skolens 

Samarbeidsutvalg (SU). Leder av FAU skal være en av representantene 

1 representant med personlig vararepresentant, til Ås kommunale 

foreldreutvalg (ÅKFU) 

1 representant til Ås kommunes 17. mai-komité 

 Behandler: 

Årsberetning for FAU for forrige skoleår 

Regnskap for foregående skoleår 

Forslag til satsingsområder for nytt skoleår for FAU (komiteer) 

Innkomne saker 

 Sjekke status – herunder dokumentasjonspermene – for arrangementskomiteene 

høst/ vinter som p.t. er: 

Juletrefest – arrangeres av 2. og 4.trinn 

Nyttårsfest for 6. og 7. trinn – arrangeres av 7.trinn 

Mørkedemonstrasjon for 2. og 5. trinn – arrangeres av 2. og 5. trinn 

 Møteplan for skoleåret 

 

-2.møte høst: 

 Vedta FAUs budsjett for skoleåret 

 Vurdere og evt. starte planlegging av FAU-aktivitet til vårsemesteret (temakveld for 

foreldre etc.) 

 Innkomne saker 

 

-Øvrige møter: 

 Må i tillegg til innkomne saker holde øye med budsjettbehandlingen i kommunen, 

herunder virke gjennom ÅKFU 

 Vurdere skolens forslag til terminliste for foreldremøter i vårsemesteret 

 Følge opp evt. registreringer i Brønnøysund 



Vårsemesteret 

 Få inn regnskap mv. fra arrangementskomiteene høst/vinter (juletrefest og 

nyttårsfest) 

 Uttale seg om visse av skolens rullerende plandokumenter som hjem/ skole 

samarbeid, innhold på foreldremøter etc. 

 Følge opp evt. satsingsområder (jf. ovenfor) 

 Arrangerer FAU-aktivitet (temakveld for foreldre etc.) 

 Sjekke status – herunder dokumentasjonspermene – for arrangementskomiteen på 

våren som p.t. er: 

17.mai – arrangeres av 6.trinn 

 Være valgkomite for valg av styreleder neste års FAU 

 Holde møte med påtroppende FAU-representanter 

 Innkalle til konstituerende møte i FAU påfølgende høst 

Trinnkontaktene: 

September – oktober 

 Skolen oversender oppdatert oversikt over trinnkontaktene 

 Perm overleveres fra forrige til ny foreldrekontakt 

 Sosial plan for skoleåret lages sammen med lærerne 

 Foreldremøte – lærere arrangerer (sammen med trinnkontaktene) 

 Mørkedemonstrasjon (2. og 5. trinn) – komiteen setter i gang 

November – desember 

 Juletrefest (2. og 4.trinn) og nyttårsfest (7.trinn) – komiteer setter i gang 

Januar – februar 

 Avtale vårens foreldremøter (hvis ikke skolen har tatt initiativ til datoer) 

 2., 4. og 7. trinnkontaktene: Gjennomføre fest/ sende regnskap, overskudd og 

evaluering til FAU etterpå 

Mars- april 

 6. trinns trinnkontakter: begynner arbeidet med 17.mai 

 Gjennomfører dugnad i skolegården 

Mai – juni 

 6.trinn: gjennomføre 17.mai/ sende regnskap, overskudd og evaluering til FAU 


