
Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg ved  

Lilleaker skole 
 

§ 1 Foreldrerådet  
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte som har barn på Lilleaker skole. Foreldrerådet 

skal fremme foreldrenes fellesinteresser og medvirke til at elever og foreldre bidrar for å skape 

et godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og 

skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen 

og lokalsamfunnet1.  

 

§ 2 Foreldrerådets arbeidsutvalg  
Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU). Det skjer ved at hver klasse velger sin 

representant på foreldremøtet på våren. Representantene for 1. trinn velges på foreldremøtet 

ved skolestart. Rektor og styret i FAU har et felles ansvar for å gi opplæring til nye tillitsvalgte.  

 

FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen og skal sikre reell medvirkning fra foreldrene. 

FAU skal følgelig ta opp spørsmål som angår og interesserer foreldrene. Foreldrene spiller en 

viktig rolle for skolemiljøet, og FAU har medansvar for at læringsmiljøet ved skolen er trygt og 

godt. FAU kan uttale seg på vegne av foreldrene ved skolen i saker fra driftsstyret, rektor, 

bydelen og andre instanser som berører elevene ved skolen. 

 

Det avholdes normalt fem FAU-møter i løpet av skoleåret, dvs. annenhver måned fra 

september til mai. Skolens ledelse har møterett og –plikt på FAU-møtene, men ikke 

stemmerett. Møtene er åpne, og tidspunktene kunngjøres i god tid for alle foreldrene. 

 

FAU er beslutningsdyktig dersom flere enn halvparten av klassene er representert. Vedtak i 

FAU gjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Referatene fra 

møtene skal tilgjengeliggjøres for alle foreldrene ved skolen.  

 

§ 3 Taushetsplikt 
Foreldrerepresentanter er underlagt taushetsplikt. FAU skal imidlertid ikke behandle saker som 

dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale. 

 

§ 4 Styre for foreldrerådets arbeidsutvalg 
FAU har et styre med fire medlemmer. Styremedlemmene velges for to år ad gangen med to 

styreverv på valg hvert år.  

 

FAU-representantene fra 4. trinn utgjør valgkomiteen for FAU-styret. Nytt styre velges av FAU 

på skoleårets siste FAU-møte. Utgående styre sitter til 31.07, og nytt styre trer i kraft 1.08.  

 

Medlemmene i styret fordeler rollene som leder, nestleder, sekretær og kasserer seg imellom. 

 

FAU-styrets oppgaver: 

● Planlegge, kalle inn og lede FAU-møtene  

                                                           
1 Opplæringsloven § 11-4 første og andre ledd  



● Skrive referat fra FAU-møter og gjøre referatene tilgjengelige for foresatte  

● Forvalte foreldrerådets økonomiske midler. Styret legger fram regnskap for 

inneværende skoleår på årets siste FAU-møte 

● Organisere og koordinere aktiviteter som FAU bestemmer  

● Være foreldrenes kontakt mot skolens ledelse  

● Vedlikeholde årshjul for FAUs aktiviteter 

● Sørge for god overføring av styreoppgaver til påfølgende styre 

 

§ 5 Valg til andre utvalg 
I tillegg til FAU har skolen driftsstyre og skolemiljøutvalg hvor foreldrene er representert.  

 

FAU velger to foreldrerepresentanter med to vara til skolemiljøutvalget. 

Foreldrerepresentantene skal være med i FAU og én av representantene skal være fra FAU-

styret.  

 

FAU-representantene fra 4. trinn utgjør valgkomiteen for driftsstyret. Det er to 

foreldrerepresentanter og tre vara til driftsstyret. Medlemmene velges for to år av gangen og 

skifte av medlemmer skjer ved overgang til nytt kalenderår. FAU velger medlemmer til 

driftsstyret på årets siste FAU-møte eller innen frister fastsatt av byrådet. 

 

§ 6 Arrangementer og komiteer 
FAU arrangerer årlig en rekke sammenkomster som har til formål å styrke skolemiljøet. Hver 

sammenkomst arrangeres av en komité (trinnansvar i parentes): 

- Juletrefest for 1. og 2. trinn (1. trinn) 

- 17. mai (2. trinn) 

- Karneval for 3. og 4. trinn (3. trinn) 

- Valgkomité for driftsstyret og FAU-styret (4. trinn) 

- Markedsdag (5. trinn) 

- Nyttårsdisco for 5. og 6. trinn (6. trinn) 

- Skoledans for 7. trinn (7. trinn) 

Komiteene kan bemannes med andre foresatte utenom FAU. Komiteen velger selv sin leder. 

Lederen bør være medlem av FAU. Dersom lederen ikke er medlem av FAU har FAU-

medlemmene i komiteen ansvar for å holde FAU oppdatert om arbeidet i komiteen. 

 

Alle komiteene skal utarbeide et erfaringsdokument til publisering på skolens hjemmeside. 

 

Skolen skal også ha en trafikkomité med foreldrerepresentanter og rektor. Det er ønskelig at 

medlemmene i denne komiteen sitter i mer enn ett skoleår ettersom saker som berører 

trafikkforholdene rundt skolen gjerne pågår over lengre tid. FAU har ansvar for å bemanne 

komiteen, og medlemmene kan velges utenfor FAU. Komiteen holder FAU orientert om 

arbeidet gjennom deltakelse på FAU-møtene. 

 

§ 7 Økonomi 
FAUs midler skal i første rekke komme barna ved skolen til gode. FAU kan tildele midler på 

eget initiativ eller ved søknad. Søknader om midler behandles på skoleårets siste FAU-møte 

dersom ikke spesielle forhold tilsier at søknaden må behandles tidligere. Søknader om beløp 



inntil kr 10 000 kan avgjøres ved avstemning per e-post dersom forholdene tilsier at de ikke 

kan vente til første møte. Avgjørelsen kunngjøres for foreldrene ved skolen. 

 

Tiltak og arrangementer i regi av FAU skal i størst mulig grad være selvfinansierte. Ved 

arrangementer for elever og foresatte i regi av FAU har arrangementskomiteen ansvar for å 

holde egenbetalingen lav for å sikre at alle elever har mulighet til å delta. Eventuelle overskudd 

fra arrangementene innbetales til og disponeres av FAU. Eventuelt underskudd dekkes av 

FAU.  

 

§ 8 Endringer av vedtektene 
FAUs vedtekter fastsettes av FAU, og endringer krever ⅔ flertall. Forslag til endring tas opp 

på FAU-møte og stemmes over på neste møte etter høring til alle foreldrene. Synspunktene 

fra høringsuttalelsene tilgjengeliggjøres for alle foreldre ved skolen f.eks. i et møtereferat fra 

FAU. Endringer trer i kraft umiddelbart dersom ikke annet er spesifisert i vedtaket. 

 

 

Vedtatt av FAU 2.6.2021 

 

 

 


