Vedtekter for foreldrerådets arbeidsutvalg ved Fernanda Nissen
skole
§ 1- Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Alle foreldre/foresatte som har barn i skolen er medlemmer av skolens
foreldreråd. FAU består av valgte medlemmer og er et utøvende organ for
alle foreldrene/foresatte og beslutninger som er fattet i FAU som har
elever ved Fernanda Nissen skole.
§ 2 - Formål
FAU skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjem og skole, legge til
rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom
hjem og skole. FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha
medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.
§ 3 - Valg og organisering
På Fernanda Nissen skole har vi valgt å la FAU bestå av foreldrekontakter
(som skal ha en vara) fra hver klasse, eller evt. andre foresatte fra
klassen. FAU styret velges ut av disse foreldrekontaktene.
Det er FAU representantens ansvar at nye foreldrekontakter velges for
neste skoleår.
FAU skal velge to representanter til Driftsstyret. Medlemmer av
Driftsstyret møter i FAU etter behov.
FAU skal velge 1-2 representanter til Skolemiljøutvalget. Medlemmer av
Skolemiljøutvalget orienterer FAU om saker og omvendt.
§ 4 – Komiteer/Arbeidsgrupper
FAU kan nedsette arbeidsgrupper med en gruppeleder som arbeider med
nærmere definerte oppgaver.
§ 5 – Møter/ innkalling/ beslutninger/referater
FAU har møte en gang i måneden eller når minst tre medlemmer krever
det. Møtedatoene settes for hele året ved første møte på høsten.
Saksliste sendes ut senest en uke før FAU møte. Foreldre/foresatte kan
melde saker til sin FAU representant eller direkte til FAU leder. Alle
foreldre/foresatte kan møte på FAU møter og fremme saker.
Saker som krever votering, avgjøres med alminnelig flertall av de
fremmøtte. Lederens stemme avgjør ved stemmelikhet.
Referater sendes på e-post til hver klasse. FAU representanter bør jevnlig
informere foreldre/foresatte i sin klasse om FAUs arbeid.
FAU leder/styret har ansvar for å følge opp FAU saker med rektor. FAU
inviterer rektor/representant fra ledelsen til FAU møter.

§ 7 - Økonomi
FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i
regi av foreldre/FAU. Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer
skolens elever direkte til gode. Regnskap skal legges frem av FAU styret
årlig.
§ 8 - Taushetsplikt
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, gjelder for
klassekontakter og medlemmer av skolens rådsorganer (Opplæringsloven
§ 15 - 1).
§ 9 - Endringer av vedtektene
Vedtektene gjennomgås på FAU møte på høsten. Forslag til endringer i
vedtektene fremmes FAU, og evt. endringene tas opp og vedtas/vedtas
ikke på møte i FAU. Endringer som fremmes direkte tas opp på neste FAU
møte. Det kreves alminnelig flertall for å endre vedtektene. Lederens
stemme avgjør ved stemmelikhet.

