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Vedtekter for FAU på Østersund Ungdomsskole

§1 Navn
Utvalgets navn er, Foreldrerådets arbeidsutvalg Østersund Ungdomsskole. Heretter
kalt, FAU ØUS. FAU ØUS holder til i Fet kommune.
§2. Formål
FAU skal samarbeide med skolens administrasjon og utnytte sine ressurser slik at
elevene blir mest mulig tilgodesett. FAU skal fremme utvikling og samarbeid i skolens
administrasjon, med hjemmene og med nærmiljøet, samt bidra til at elever og
foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. FAU skal også
medvirke som en ekstra ressurs ved arrangementer i skolens regi. I henhold til
opplæringslovens § 11-4, er alle foreldre/foresatte til elever ved skolen er automatisk
medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet ledes av Foreldrerådets arbeidsutvalg
(FAU).
§3. Valg av FAU representanter
Hver klasse skal velge en FAU representant og en vararepresentant for det
kommende skoleår før utgangen av inneværende skoleår. 8. trinn velger på første
foreldremøtet etter skole start. Det er ønskelig at vararepresentantene automatisk blir
hovedrepresentanter det påfølgende skoleåret, dette for kontinuitet.
Vararepresentanten blir også hovedrepresentant hvis hovedrepresentanten trer ut av
FAU ila skoleåret. Hvis hoved- eller vararepresentanten trer ut av FAU ila året, må
det velges ny representant fra klassen. FAU og skolens administrasjon er ansvarlig
for at valgene blir gjennomført.
§4. Konstituering av FAU og andre utvalg
FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder, nestleder, sekretær
og eventuelt styremedlemmer. FAU velger to representanter med personlige
vararepresentanter til samarbeidsutvalget (SU/SMU). Lederen for FAU skal være den
ene av representantene. Det velges også to representanter til KFU.
§5. Møter
Det bør avholdes møter en gang pr måned gjennom skoleåret. Førstegang så tidlig
som mulig i september, etter at alle 8. trinn har gjennomført sine foreldremøter. Det
er avtroppende leder i FAU som innkaller og gjennomfører møtet.
Møteledelse er lederens ansvar. Dette ansvaret kan delegeres til andre medlemmer,
men agendaen skal alltid være kjent for FAU-leder og resten av FAU.
Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av medlemmene krever det. FAU er
vedtaksdyktig dersom 2/3 av medlemmene er til stede. Ved avstemming er det
simpelt flertall som er avgjørende. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Referatene sendes til alle medlemmene, rektor og varamedlemmer så snart som
mulig etter møtene. Alle gis 1ukes frist til å komme med kommentarer, deretter
legges referatet ut på fetskolene.no
§6. 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. Dersom det oppstår konflikter,
må representantene holde seg saklige og ha alle elevers interesser i sentrum.
§7. Klassekontakter
Det bør velges 2 klassekontakter for hver klasse. Sammen med lærerne tilrettelegger
klassekontaktene samarbeidet mellom hjem og skole på trinnet. For eksempel
samarbeider de om foreldremøtene. Klassekontaktene bidrar til miljøskapende tiltak i
klassen og blant foreldrene i klassen.
§8. FAU Taushetsplikt og informasjonsplikt
a) Taushetsplikt
Foreldrerepresentantene er automatisk underlagt taushetsplikt,
jf. forvaltningsloven §13.
I saker der sensitiv informasjon er av betydning kan disse unntas
protokollføring. FAU skal imidlertid ikke behandle saker som dreier seg om
enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale.
b) Informasjonsplikt
FAU har plikt til å informere foreldre som henvende seg til FAU for
opplysninger om FAU sitt arbeid
c) FAU Representanter
FAU representantene som sitter i andre utvalg, representerer FAU ØUS,
og må informere FAU styret i pågående saker.
§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. FAU er foreldrenes organ,
men det kan være nyttig å få informasjon direkte fra skolens ledelse. Dette styrer
rektors deltakelse på FAU-møter.
§10. Info om andre utvalg
10.1 SU – Samarbeidsutvalget
Ved hver skole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) med representanter fra
lærerne (2), andre ansatte ved skolen (1), elevrådet (2), FAU (2) og kommunen
(1 politiker samt rektor).

Samarbeidsutvalget velger selv leder, nestleder og sekretær. Samarbeidsutvalget har
rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. SU er skolens øverste
samarbeidsorgan. SU er et rådgivende, kontakt skapende og samordnende ledd for
alle parter i skolesamfunnet og skal også fremme kontakten til lokalsamfunnet.
10.2 KFU - Kommunalt foreldreutvalg.
I Fet er KFU satt sammen av to foreldre fra hver skole i kommunen (til sammen 10).
Mens FAU arbeider med saker rundt den enkelte skole, arbeider KFU med saker
som alle skolene i kommunen har interesse i. KFUs arbeid er i høy grad rettet mot
kommunale instanser. En KFU-representant har møte- og talerett i Kommunestyrets
Komité for oppvekst, undervisning og kultur. Her drøftes skole saker før de går videre
til behandling og vedtak i formannskap og kommunestyre (skolestyret er avviklet).
Rektor (enhetsleder) rapporterer til rådmannskontoret (skolekontoret/skolesjefen er
avviklet).
10.3 FUG - Foreldreutvalget for grunnskolen
Dette er et utvalg av foreldre oppnevnt av Regjeringen for fire år av gangen. Utvalget
er rådgivende for Utdannings- og forskningsdepartementet og har sitt sekretariat i
departementet. Utvalget skal på landsplan ivareta foreldrenes og elevenes interesser
i skolesamfunnet og arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom hjem og skole.
De utarbeider og formidler mye informasjon både skriftlig og på internettsiden
www.fug.no - bl.a. lanserer FUG tema og stoff til den årlige Grunnskole uka (uke 45)
og det finnes nyttige lenker videre. FUG arrangerer også kurs og kan kontaktes om
foredragsholdere.
10.4 SMU – Skolemiljøutvalget
Ved hver skole skal det være et Skolemiljøutvalg (SMU) iht. opplæringsloven §
9a.Representantene for elevene og foreldre skal til sammen være i flertall i
skolemiljøutvalget. Utvalget har et særlig ansvar for å holde seg orientert og rett til å
uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf. Kap. 9a i opplæringsloven
Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljøet, men
utvalget har ikke beslutningsmyndighet.
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