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Vedtekter 
NORDBERG FAU 

 
§ 1 Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 
Alle foreldre ved Nordberg skole er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet skal fremme 
fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktiv del i å skape et godt 
skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape et godt samhold mellom hjem og skole, legge til 
rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet 
(jf. Opplæringsloven § 11-4). 
 
§ 2 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)  
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er det utøvende organ for foreldrerådet, og FAU er bindeleddet 
mellom foreldrene og skolen. 
 
§ 3 Valg og konstituering av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 
Hver klasse velger to personer (hoved/vara) til FAU, i tillegg til én klassekontakt. Funksjonstiden 
følger skoleåret, og representantene velges for ett år av gangen. På Nordberg skole velges 
FAU-representantene på vårens foreldremøte, og for åttende trinn avholdes det foreldremøte så 
tidlig som mulig etter skolestart slik at disse vervene fylles. 
 
FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder, nestleder og sekretær/vara. Det 
oppfordres til at leder og nestleder samt noen foreldrerepresentanter sitter i minimum to år for å 
sikre kontinuitet i FAU-arbeidet. Ledervervet bør av den grunn bekles av sist valgte nestleder.  
 
FAU velger to foreldrerepresentanter til driftsstyret (DS), hvorav den ene skal være lederen av FAU.  
Begge representantene skal representere FAU, ikke seg selv. Dersom en foreldrerepresentant, som 
sitter i DS, ikke lenger ønsker å sitte i FAU, må denne også tre ut av DS. Ny representant må deretter 
velges til DS fra FAU. Det samme gjelder vararepresentanter i DS. Foreldrerepresentanter til DS bør 
sitte i minimum to år. 
 
Øvrige verv i FAU: 

 To deltagere i skolemiljøutvalget (SMU) og en vara: Nestleder og en representant 
 Nattravnskoordinator og vara 
 Én deltaker i skolegruppe E i Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU) og vara  
 Én deltaker i samarbeidsutvalget for skoleutvikling i Nordre Aker (SUSNA) og vara 
 Vinterballgruppe: 2 representanter  
 Klasseturgruppe: 2 representanter  

 
§ 4 Arbeidsoppgaver 
FAU skal fremme og ivareta synspunkter og fellesinteresser til foreldrene ved Nordberg skole. 
 
FAU skal ikke behandle saker som dreier seg om personalsaker eller enkeltpersoner (elever, foreldre 
eller ansatte). 
 
Arbeidsutvalget har et særlig ansvar for å: 

• Bidra til et godt samarbeid mellom foreldrene og skolen 
• Sikre medvirkning fra foreldrene ved å behandle saker som meldes inn  
• Jobbe for et trygt og godt læringsmiljø – trivsel er viktig for barnas læring 
• Etablere samarbeid på tvers av ulike foreldregrupper ved skolen og samarbeide med skolens 

ledelse, elevråd og ulike utvalg 
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• Legge forholdene til rette for elevenes trivsel og utvikling ved å behandle saker som angår 
elever og foreldre ved Nordberg skole 

• Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet, uttale seg om relevante saker fra 
kommunen eller skolen, og komme med innspill til skolen i saker der foreldrenes 
engasjement er viktig 

FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. Foreldrene informeres via innkallinger og referater 
som formidles via klassens FAU-representant. Referatene er også tilgjengelig på skolens hjemmeside, 
hvor også referater fra DS og SMU ligger. 

§ 5 Arbeidsgrupper og komiteer 
Ved Nordberg skole er det etablert ulike arbeidsgrupper som f.eks. vinterballgruppe og 
klasseturgruppe. 
 
I enkeltsaker kan FAU opprette adhocgrupper som kan gjøre nødvendig forarbeid og lage forslag til 
tiltak. Forslaget legges fram for resten av FAU, og spilles eventuelt inn til skolens ledelse. 
 
§ 6 Møter og årshjul 
Møter avholdes én gang i måneden og i henhold til årshjulet (se vedlegg). Ekstraordinære FAU-møter 
avholdes dersom minst 1/3 av medlemmene krever dette. FAU-leder er møteleder, men ansvaret kan 
delegeres til andre medlemmer ved fravær. Som hovedregel avholdes FAU-møter på mandager. 
Skolens ledelse inviteres vanligvis til første del av møtene. 
 
Møteinnkallelse skjer skriftlig, og senest tre virkedager før møtet avholdes. Saksliste med 
saksdokumenter skal vedlegges møteinnkallingen. FAU-medlemmene skal melde inn saker minimum 
én uke før utsendelse av møteinnkallelse. FAUs ledelse diskuterer innkomne saker med skolens 
ledelse i forkant av hvert FAU-møte (ofte per e-post). 
FAUs sekretær fører referat på alle møtene. Forslag til referat sendes FAUs leder og nestleder for 
gjennomgang, før FAU-leder sender referatet til resten av FAU for innspill. Referatet skal foreligge 
senest en uke etter avholdt møte. Leder sender godkjent referat til FAU-representantene som 
videresender til sine respektive klasser. Referatet sendes også til rektor for publisering på skolens 
hjemmeside. 
 
Alle medlemmer av FAU har møteplikt, og frafall skal meldes til FAU-leder. FAU er et besluttende 
organ, og ved avstemning gjelder prinsippet om simpelt flertall. Ved stemmelikhet har FAU-leder 
dobbeltstemme. 
 
§ 7 Taushetsplikt 
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for foreldrekontakter og medlemmer av 
skolens rådsorganer (jf. opplæringsloven § 15-1).  
 
I taushetsplikten ligger det at foreldrerepresentanter ikke skal utlevere informasjon om økonomi, 
elever, lærere, foreldre eller andre forhold knyttet til hjem-skole-forhold som man har fått kjennskap 
til gjennom sitt verv i FAU.  
 
§ 8 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, men dersom det oppstår konflikter må representantene holde seg 
saklige og ha alle elevene i sentrum.  
 



  
  
 

3 
 

Nordberg 
FAU 

§ 9 Rektors rolle 
Rektor har ansvar for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Det innebærer blant annet at 
rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, blant annet gjennom FAU og andre utvalg. 
Rektor møter på FAU-møter for å informere direkte fra skolens ledelse. 
 
§ 10 Endringer av vedtektene 
Vedtektene gjennomgås på årsmøtet i juni, og eventuelle forslag til endringer eller tillegg må sendes 
skriftlig til FAU-leder og -nestleder minst tre uker før årsmøtet. Innkomne forslag til endringer 
gjennomgås i FAU, og eventuelle endringer i vedtektene krever et 2/3 flertall.  
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