
1 
 

Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Grindbakken skole  
 
Gjeldende fra 12. november 2019  
  
§ 1 Foreningens navn 
Foreningens navn er Grindbakken skole foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) org.nr. 

914 587 786.  

§ 2 Formål 
Foreningens formål er å samarbeide og skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge 
til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene, og skape kontakt mellom skolen og 
nærmiljøet. 
 
§ 3 Organisasjonsform 
Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er 
selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens 
formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. 
 
§ 4 Medlemmer   
Alle foreldre og foresatte som har barn ved Grindbakken skole er medlemmer av 
Foreldrerådet ved Grindbakken skole.  
 
§ 5 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av Foreldrerådet.  
  
FAU skal gjennom sitt arbeid fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet 
mellom foreldrene og skolen, og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever.   
  
FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. FAU informerer foreldrene på følgende 
måter: direkte via e-post, via Skolemelding, på skolens hjemmeside, en lukket gruppe på 
Facebook, samt på foreldremøter.  
  
§ 6 Valg av FAU   
Alle klasser velger to foreldrerepresentanter, den ene er FAU-representant og velges for 2 
år. Den andre er klassekontakt og velges for ett år av gangen. Klassekontakten er klassens 
vararepresentant for FAU-representanten.  
 
Valget gjennomføres på foreldremøte på våren for 2.-7. trinn. For 1. trinn gjennomføres 
valget på førskoledagen.  
 
Rektor har ansvar for rekruttering av representanter til FAU.   
 
§ 7 Konstituering av FAU, valg av FAU-styret og andre utvalg  
FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene på sitt første møte i høstsemesteret 
velger et styre som består av leder og tre til fire styremedlemmer.   
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FAU velger én representant og én vararepresentant til skolens Driftsstyre. Den faste 
representanten eller vararepresentanten skal være medlem av FAU-styret.  
 
FAU velger to representanter og en vararepresentant til Skolemiljøutvalget. 
  
§ 8 Samarbeid mellom FAU og andre utvalg   
FAU samarbeider med flere råd og utvalg som: Elevrådet, Oslo Kommunale foreldreutvalg 
(KFU) og andre. Grindbakken skole tilhører skolegruppe F i Oslo kommune.   
  
FAU jobber også for et godt samarbeid med andre FAU i nærområdet.   
  
§ 9 Komitéer   
FAU har flere komitéer. Noen av dem er faste hvert år, mens andre opprettes ad hoc ved 
behov.  
 
Faste komitéer er: Trafikkomitéen, 17. mai-komiteen, komitéen for Grindbakken skoles dag, 
Trivselskomitéen, Julekomitéen og Aktivitetskomitéen. 
 
Arrangementskomitéene skal ha en leder. Hver komité har ansvar for sitt virkeområde, og 
kan fatte beslutninger i mindre saker, som det deretter orienteres om på neste FAU-møte. 
Større saker skal behandles på FAU-møte.  
  
§ 10 FAU-møter og innkalling 
FAU skal ha minimum 5 møter i løpet av skoleåret. Ekstraordinære FAU-møter holdes når 
1/3 av medlemmene krever det.  
 
FAU-møtet ledes av et av styrets medlemmer. 
  
Alle FAU-representanter deltar på FAU-møtene. Dersom FAU-representanten ikke selv kan 
møte, er vedkommende ansvarlig for å kalle inn sin vara. Dersom varamedlemmet heller ikke 
kan delta, skal representanten forsøke å finne en annen foreldrerepresentant fra 
klassen. Dersom en klasse ikke er representert på tre møter på rad, kan FAU-lederen be om 
at klassen skal utpeke ny FAU-representant.   
  
Det er FAU-møtet som er det besluttende organet. Alle FAU-representanter har stemmerett, 
og vara har stemmerett i FAU-representantens fravær. Ved avstemning gjelder prinsippet 
om simpelt flertall. Ved stemmelikhet har FAU-leder dobbeltstemme.    
   
Møteinnkalling skal skje skriftlig, og senest tre arbeidsdager før møtet. Styret forbereder 
saker for møtene i FAU, og utarbeider agenda for møtet som sendes ut med 
møteinnkallingen.  
 
Referat skal føres for alle møtene. Referatet publiseres etter godkjenning av styret og innen 
rimelig tid, på skolens nettside og sendes via Skolemelding til foreldre/foresatte.    
  
§ 11 Oppgaver  
FAU skal jobbe med følgende oppgaver:   
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 bidra til et godt skole-hjem samarbeid   
 sikre medvirkning fra foreldrene ved å ta opp saker fra foreldre, innenfor gjeldende 
regelverk   
 etablere samarbeid på tvers av ulike foreldregrupper ved skolen, med Grindbakken 
skolekor og Grindbakken skoles musikkorps  
 bidra til å legge forholdene til rette for elevenes trivsel og utvikling, bl.a. ved å ta opp, 
og uttale seg om, saker som angår elever og foreldre ved Grindbakken skole   
 skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet   
 gjennomføre ulike arrangement i samarbeid med skolen og andre, i regi av den 
aktuelle FAU-komitéen 
 uttale seg i politiske fora om saker som vedgår fellesinteresser for elever og foreldre.  

  
§ 12 Økonomi  
FAU ønsker å bidra med økonomisk støtte til skolebarna når de økonomiske rammene 
tillater det, for å bedre miljø og øke samhold.  
  
FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn til foreningen. Regnskapsåret følger 
skoleåret, og regnskap legges frem for godkjenning på første FAU-møte etter at regnskapet 
er ferdigstilt. 
  
Elevrådet, foreldre og skolen kan søke foreningen om økonomisk støtte. Bevilgninger kan 
kun gis til formål som kommer skolens elever direkte til gode, og primært til formål som 
kommer hele skolens eller ett helt trinns elever til gode. Søknader om støtte fra foreningen 
rettes skriftlig til styret, som forbereder søknadene for sluttbehandling i FAU.    
 
FAU-styret har myndighet til å innvilge midler til mindre tiltak inntil kr 5 000,-.     
 
  
§ 13 Taushetsplikt   
FAU-representanter har lovbestemt taushetsplikt om personlige forhold knyttet til 
enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre/foresatte og skolens personale, jf. 
opplæringslova § 15-1. FAU skal ikke behandle saker der taushetsbelagt informasjon 
framgår, og alle medlemmer av foreningen har et eget ansvar for å ikke frembringe slik 
informasjon til FAU.  
  
§ 14 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 forholde seg saklige.   
 
§ 15 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 inviterer rektor til å informere om aktuelle 
saker på FAU-møter. Skolens ledelse sammen med områdedirektøren er viktige ressurser og 
samarbeidspartnere.   
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§ 16 Endringer av vedtektene  
Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder, senest tre uker før neste 
FAU-møte. FAU-styret behandler innkomne forslag, og legger det fram for FAU.    
 
Vedtektene endres med 2/3 flertall av de avgitte stemmer i et FAU-møte forutsatt at minst 
2/3 av FAU-representantene er til stede på møtet.  Endringer som har fått tilstrekkelig 
flertall, trer i kraft umiddelbart. FAU skal informere alle medlemmene i foreningen om 
endringer i foreningens vedtekter.  
 
 
  
  
 


