
   

    

12.04.2010 jb 

Funksjonsbeskrivelse FAU-representant       Nordberg Skole 
 

Rapporterer til:  FAU-leder (ikke til skolen eller skolens ledelse), og foreldre i sin klasse 

 

Stedfortreder:  Klassekontakt 

 

Bakgrunn: 

”Opplæringslova § 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.”  

 
Foreldrene har altså rett til medvirkning i skolen, og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal 
fremme foreldrenes fellesinteresser. FAU skal medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet 
med å skape et godt skolemiljø, og legge til rette for positiv utvikling hos elevene. FAU skal også 
bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole og skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet. 
 
 

Nominasjon og valg: 

 
FAU- representant blir nominert og valgt av de foreldrene han/hun skal representere i første 
foreldremøte etter sommerferien. En representant velges per klasse.  
 
 

Valgperiode: 

 
FAU representant velges for ett år, men avvik til dette kan gjøres av den enkelte klasse i 
forbindelse med valget. 

 
 
Ansvar: 

 

 Representere alle foreldre i sin klasse i FAU- møter, og med dette sørge for at foreldrene 
har medvirkning  

 Motta og diskutere synspunkter og holdninger fra og med enkeltforeldre i sin klasse 

 Fremlegge synspunkter og holdninger i FAU, som igjen vurderer om dette skal tas videre 
mot skolens ledelse eller andre 

 Fremlegge tilbakemeldinger fra FAU eller skolens ledelse til klassens foreldre  

 Sørge for at alle de foreldre han/hun representerer informeres om beslutninger og prosesser 
i FAU 

 


