Retningslinjer for organisert foreldresamarbeid –
foreldreråd og foreldrerådets arbeidsutvalg ( FAU)
1 Foreldrerådet
1.1.

Lovhjemmel

Foreldrerådet er regulert i LOV 1998-0717 nr 61: ”Lov om grunnskolen og den vidaregåande
opplæringa (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 rett 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.”
Foreldre i denne sammenhengen er foreldre og foresatte

1.2 Foreldrerådets årsmøte
Foreldrerådets årsmøte avholdes i september hvert år.
Faste saker:
- årsberetning
- regnskap
- valg
I tillegg tas det opp aktuelle saker
1.3 Ekstraordinært foreldreråd
Ekstraordinært foreldreråd innkalles når FAU eller minst 50 foreldre krever det.
1.4. Valg av FAU-leder og representanter til FAU
FAU består av leder og 1 representant fra hver klasse i hvert trinn. Det skal alltid velges 1
vararepresentant for hver klasse i tillegg.
1.4.1 Valg av leder
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Det avholdes direktevalg av leder på årsmøtet. Valgperioden er 2 år.
Leder bør ikke velges blant foreldrekontaktene.
Nestleder velges også for 2 år, og blir valgt ut fra foreldrekontaktene på årsmøtet.
1.4.2 Valg av representanter
Foreldrerådet representert på hvert trinn, velger 2 foreldrekontakter pr klasse. En av disse,
pr klasse, fremmes som fast medlem i FAU, mens den andre går inn som varamedlem.
(dvs. ved gjeldende klassestruktur på Mysen Skole, skal FAU bestå av 3 faste medlemmer og
3 varamedlemmer fra hvert trinn)

Det er ønskelig med en representant som kan være ressursperson i forhold til å være
minoritetsspråklig. Det bør i størst mulig grad tilstrebes lik representasjon mellom kvinner og
menn.
Valgperioden er 2 år. Valgperioden justeres slik at ikke mer enn halvparten av
representantene byttes ut ved valget i september.
Utover valg av leder konstituerer FAU seg selv.
1.4.3 Valg av revisor
Foreldrerådet velger en revisor på årsmøte. Valgperioden er 2 år.

1.4.4 Valgkomité
Valgkomiteen er foreldrekontaktene i 3. Trinn.
De fremmer lederkandidater og revisor.
Foreldrerådets årsmøte kan fremme benkeforslag på andre kandidater.
2 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
2.1 Formål
FAU fremmer på vegne av foreldrene alle saker som vedrører skole- og SFO-tilbudet overfor
skolens ledelse og kommunen. Dette gjelder først og fremst det pedagogiske og sosiale
innholdet, og de materielle og miljømessige rammebetingelsene i skole- og SFO.
FAU skal:
- Sørge for at skolens forskjellige planer utarbeides med innspill fra foreldrene
- Bidra til å skape former og arenaer for samarbeid mellom skole – foreldre
- Bidra til å utvikle elevenes læringsmiljø, både fysisk og psykososialt
- Være med å skape samhold og fellesskap blant elevene
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2.2 Organisatorisk plassering
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Mysen skole er et fellesorgan for alle foreldre som
har elever ved skolen og i skolefritidsordningen (SFO). FAU opptrer og handler på vegne av
skolens foreldreråd, i samsvar med vedtak fattet av rådet og innenfor gjeldende
bestemmelser for foreldreråd i grunnskolen. FAU forholder seg til skolens ledelse og
Eidsberg kommune.

2.3. FAU-møter
Det bør avholdes minst 6 møter i FAU i løpet av skoleåret. Leder kaller inn til møtene. Det
skal føres referat fra alle møtene. Rektor har møterett til FAU-møtene.
2.4. Årsmøter
Det skal være minst et felles foreldremøte i løpet av skoleåret. Dette skal avholdes om
høsten og kan kombineres med årsmøtet.
2.5. Valg av foreldrekontakter
Det velges 6 foreldrekontakter for hvert trinn (to per klasse/gruppe). Disse velges for 2 år av
gangen. Foreldrekontakter ved Mysen Skole blir automatisk enten fast medlem eller
varamedlem i FAU.
Det velges 3 nye representanter hvert år slik at kontinuiteten opprettholdes.
2.6 Arrangementer
1. FAU er ansvarlig for 17. maiarrangementet ved Mysen skole. 5 trinn står for
gjennomføring.
2. FAU sørger for påskjønnelse til de som har deltatt i skolepatruljen i Smedgata
3. FAU kan gjennomføre arrangementer som skal være med å skape samhold og
fellesskap blant elevene på tvers av trinn og grupper.
3. Økonomi
FAU finansierer selv sin virksomhet ved inntekter fra arrangementer.
FAU kan vedta at overskudd eller deler av overskudd fra arrangementer som andre har
forestått på vegne av FAU, kan disponeres av disse.
Overskuddet fra kiosksalg 17 mai går i sin helhet til FAU. Inntekter fra loddsalg tilfaller 5.
trinn.
FAUs midler skal settes på en bankkonto som disponeres av kassereren.
Det føres regnskap med bilag over FAUs inntekter og utgifter.
Regnskapet revideres av en foreldrerepresentant valgt av foreldrerådet (revisor).
Revisor skal ikke være medlem av FAU.
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Regnskapsåret er fra 1. August til og med 31. Juli.
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