Vedtekter for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved WANG Ung Fredrikstad.
§ 1- Foreldrerådet
Alle foresatte ved WANG Ung Fredrikstad er medlemmer i foreldrerådet. Foreldrerådet velger et
arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som et styre for foreldrerådet.
§ 2–Formålet med Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever, fremme
fellesinteresser til foresatte, være bindeleddet mellom foresatte og skolen og bidra til et godt
samarbeid mellom hjem og skole. FAU har informasjonsplikt overfor alle foresatte.
§ 3 – Valg og konstituering
Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg som består av en representant per klasse. Denne
representanten er også foreldrekontakt i klassen.
På vår skole velger vi FAU-representantene på følgende måte:
Vi velger FAU-representanter på 9. og 10. trinn på våren. Representantene for 8. trinn velges på
første foreldremøte etter skolestart. Begge valgene skjer helst i forbindelse med foreldremøter.
Valgte representanter for 9. trinn er om ikke annet avtales, også valgt for 10. trinn.
FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder, nestleder og sekretær. Leder er
foresattes representant på styremøtene i WANG Fredrikstad.
§ 4 - Møter
FAU har møte i forkant av styremøtene og utover dette etter behov. Leder av FAU innkaller til og
leder møtene. Sekretær skriver referat. Møtereferat sendes til foresatte via Visma Flyt Skole når det
er aktuelle saker av interesse for foreldregruppa. FAU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av medlemmene
er til stede.
§ 5 – Økonomi
FAU har ingen avtaler eller forpliktelser knyttet til økonomi.
§ 6 – Taushetsplikt
Representanter er automatisk underlagt taushetsplikten. FAU skal imidlertid ikke behandle saker som
dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever eller enkeltforeldre.
§ 7 – Rektors rolle
Det er skolen, ved rektor, som har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Det
innebærer blant annet at rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis,
men også gjennom FAU. Rektor har ikke møterett i FAU, men kan inviteres med hvis ønskelig.
§ 8 – Endringer av vedtektene
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.
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