
Vedtekter FAU Huseby ungdomsskole 
  
  
§ 1 Formål 

o Foreldrerådet er regulert i LOV 1998-07-17 nr 61: «Lov om grunnskolen og den 
videregående opplæringa (opplæringslova) §11-4. 

  
§ 2 Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 

o Alle foreldre som har barn ved skolen er medlemmer av Foreldrerådet. 
o Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være 

bindeleddet mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle 
elever.  

o FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre.  
  
§ 3 Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg 

o Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU). 
o FAU-representanter, en representant for hver klasse, velges på klassenes 

foreldremøte hver høst.  
  
§ 4 Konstituering av FAU og valg til andre utvalg 

o FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder og nestleder. Disse 
skal være representanter for FAU i skolens brukerråd.  

o Rektor og tidligere FAU-leder sørger for informasjon til/opplæringen av nye FAU 
medlemmer under konstituerende møte. 

o FAU velger en sekretær som har ansvaret for å skrive referat fra hvert FAU møte.  
o FAU velger en representant som skal delta i styringsgruppen for natteravner.  
o Huseby ungdomsskole besørger for komplett medlemsliste med kontaktinformasjon.  
o FAU har egen epost adresse (fauhuseby.ungdom@gmail.com) som bestyres av FAU 

leder og nestleder. Passord byttes ved bytte av leder og/eller nestleder.  
  
§ 5 Møter 

o FAU holder faste møter første uke i hver måned. Hvilken dag og klokkeslett vedtas av 
nytt FAU på første møte hvert skoleår.  

o FAU medlemmer skal varsle sin vara dersom de ikke kan delta. Forfall av 
representant og vara skal varsles via FAU epost.  

o Referat, med tilstedeliste fra klassene, sendes skolen og legges ut på skolens 
hjemmeside.  

o Andre møte på høst (september) og vår (februar) semester gjennomføres sammen 
med FAU på barneskolen.  

o FAU har egen Facebook gruppe der informasjon mellom møtene kan diskuteres. Alle 
medlemmer oppfordres til å delta.  

  
§ 6  Samarbeid med FAU Huseby barneskole 

o FAU skal jobbe for et godt samarbeid med FAU på Huseby barneskole.  
  
§ 7  Faste oppgaver 

o Informere foreldre via meldeboka om FAU og kontaktinformasjon.  
o FAU leder og nestleder deltar på brukerråd.  
o Bistå elevrådet med å skaffe vakter til årlig ball. Vakter skal skaffes fra foreldre fra 10. 

klasse.  
o Bistå natteravngruppen med informasjon inn mot skolen. Skape en forståelse blant 

foreldre på 8. trinn om obligatorisk turnus som natteravn.  
o Bistå i å opprette egne Facebook grupper for hvert klassetrinn.  



o FAU representanter for 8. og 9. klasser informerer om FAU på neste skoleårs første 
foreldremøte.  

o Behandle henvendelser fra foreldre og elever.  
  
  
§ 8 Rektors rolle 

o 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. 

o FAU er foreldrenes organ, etter ønske kan FAU få informasjon direkte fra skolens 
ledelse. Dette styrer rektors deltakelse på FAU-møter. 

  
§ 9 Endringer av vedtekter 

o Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder, senest en uke før 
neste FAU-møte.  

o FAU behandler innkomne forslag og endringer 
 


