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VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU)  
VED WANG UNG TØNSBERG 
 
§ 1 Foreldrerådet 
Alle med foreldreansvar for barn på skolen ved Wang Ung Tønsberg er i Foreldrerådet. 
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er det utøvende organ for Foreldrerådet, og velges av 
Foreldrerådet. 
 
§ 2 FAU har som mål å: 

- Fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til et godt samarbeid mellom skole og hjem 
- Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker 
- Bidra med aktiv interesse og engasjement til å skape et godt læringsmiljø 
- Samarbeide med foreldrekontaktene, elevrådet, skolens styre, rektor og lærere 

 
§ 3 Valg og konstituering 
Representantene i FAU velges av Foreldrerådet på foreldremøter. Kontaktlærer skal legge til rette og 
sørge for at det velges 2 representanter fra hver klasse, altså 4 representanter fra hvert trinn. Disse 
kan være de samme som er valgt til foreldrekontakter, dette avgjøres av hver enkelt klasse. 
 
For 8. trinn velges dette på første møtet etter skolestart på høsten, for 9. og 10. trinn på 
foreldremøte på våren i forkant av skoleåret.  
 
FAU konstituerer seg selv med leder, nestleder og sekretær. FAU skal sikre god kontinuitet slik at 
arbeidsoppgaver og ansvarsområder blir ivaretatt. 
 
FAU velger 1 representant til styret i Wang, 1 representant til FUG (Foreldreutvalget for 
grunnopplæringen) Tønsberg, og andre utvalg der FAU er representert.  
 
§ 4 Vedtak i FAU 
Voteringer gjøres ved simpelt flertall. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Kun 
representanter i FAU har stemmerett. 
 
FAU er vedtaksfør ved minst 50 % av representantene til stede, inkludert leder eller nestleder til 
stede. 
 
§ 5 Taushetsplikt 
FAU-representanter har taushetsplikt. FAU skal ikke behandle saker som dreier seg om 
enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale. 
 
§ 6 Utvalg 
FAU representerer Foreldrerådet i skolens styre. 
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§ 7 Møter 
FAU har møter 1. mandagen i måneden, såfremt denne ikke er på en helligdag. Ved behov kan 
ekstraordinære FAU-møter avholdes. Møteledelse er lederens eller nestlederens ansvar.  
 
Innkalling til møte med forslag til saksliste gjøres kjent for representantene senest en uke i forkant av 
møtedato.  
 
Sekretær sender referat til FAU-representantene for innspill og justeringer, og kopi til rektor. Frist for 
evt. innspill er 1 uke. Det endelige referat gjøres tilgjengelig for Foreldrerådet innen 2 uker fra 
avholdt møte. 
 
Ved første møte om høsten tas følgende saker opp: 

- Presentasjon av representantene inkl. registrering av kontaktinformasjon 
- FAUs vedtekter, oppgaver og mandat 
- FAU-representantenes taushetsplikt 
- Konstituering, herunder valg av leder, nestleder og sekretær 
- Overlevering av nødvendig informasjon til nytt FAU 
- Fordeling av arbeidsoppgaver i FAU  
- Revidering av årshjulet 

 
§ 8 Oppgaver og informasjon 
FAUs oppgaver og aktiviteter reguleres gjennom et årshjul som revideres hvert år. 
 
FAU tar opp saker og uttaler seg om forhold som angår skolen, og legge til rette for arrangementer av 
sosial karakter gjennom foreldrekontaktene. 
 
FAU-leder skal holde fortløpende kontakt med rektor og skolens ledelse. 
 
FAU-representantene har ansvar for å informere om FAUs arbeid på foreldremøtene i de enkelte 
trinn, minimum én gang per skoleår. 
 
§ 9 Rektors rolle 
Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt skole-hjem-samarbeid. Det innebærer blant annet 
at rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men også gjennom 
FAU og andre utvalg. Rektor deltar på deler av FAUs møter med talerett, og informerer om aktuelle 
saker. 
 
§ 10 Økonomi 
FAU har ingen avtaler eller selvstendige forpliktelser knyttet til økonomi.  
 
§ 11 Vedtektsendring 
FAUs vedtekter fastsettes av FAU. Endring av vedtekter krever 2/3 flertall. Forslag til endring av 
vedtekter skal behandles på et møte, mens avstemning om endringene først kan vedtas på 
påfølgende møte.  
 
§ 12 Årsmelding 
FAU-leder er ansvarlig for årsmelding for arbeidet i FAU, og legges frem på skoleårets siste FAU-
møte. 


