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Vedtekter 

for 

Foreldrerådet og FAU ved Frydenlund skole 
 

 

 

§ 1 NAVN OG ORGANISASJONSNUMMER 

Organisasjonens navn er FRYDENLUND FAU med organisasjonsnummer 920 816 673.  

 

§ 2 FORMÅL 

I Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven) §11-4 står følgende: 

 

«Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og 

foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide 

for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv 

utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Foreldrerådet 

velger et arbeidsutvalg.» 

 

Foreldrerådet ved Frydenlund skole skal dermed arbeide for at foreldre og foresatte får reell 

innflytelse og medvirkning i skolens utvikling til beste for elevene i tråd med opplæringsloven § 

11-4. Dette skal gjøres gjennom arbeidet i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og skolens driftsstyre.  

 

§ 3 FORELDRERÅDET OG FAU 

Alle foreldre/ foresatte til barn ved Frydenlund skole er automatisk medlemmer av Foreldrerådet. 

Foreldrerådet skal velge et arbeidsutvalg som fungerer som et styre. Dette gjøres under årsmøtet. 

Styret skal bestå av en basisgruppe som er leder, nestleder, kasserer og sekretær. Styret skal i tillegg 

bestå av et antall medlemmer av Foreldrerådet slik at samtlige trinn er representert i styret (totalt 

minimum 7 personer). Styreleder skal sammen med ett av de andre styremedlemmene også delta i 

driftsstyret. Foreldrerådet kan kreve nyvalg av representanter til FAU hvis mer enn 1/3 av de 

foresatte ved skolen krever dette. Styret skal også stille en representant i kommunalt foreldreutvalg 

(KFU).  

 

§ 4 MØTEVIRKSOMHET OG STEMMERETTSREGLER 

Det avholdes normal tre typer møter i løpet av skoleåret: ordinært årsmøte, styremøte og 

informasjonsmøte for 1. trinn. I tillegg kan ekstraordinært årsmøte forekomme. Ved årsmøte har hvert 

medlem i Foreldrerådet en stemme. Ved styremøter har hvert styremedlem en stemme. Dersom 

antall styremedlemmer er partall, har styreleder dobbeltstemme. Saker som tas opp vedtas med 

alminnelig eller simpelt flertall. Vedtektsendringer vedtas med to tredjedels flertall. 

 

1. Foreldrerådets årsmøte 

Den øverste myndighet i Foreldrerådet utøves av årsmøtet. Foreldrerådets ordinære årsmøte 

i regi av arbeidsutvalget skal avholdes så tidlig som mulig i skoleåret og senest innen 

utgangen av september hvert år. Alle medlemmer i Foreldrerådet kan delta på årsmøtet med 

forslags-, tale-, og stemmerett. Styret plikter å være til stede på årsmøtet. Styret skal på 

forhånd varsle Foreldrerådets medlemmer om dato for møtet og om siste frist for 

innlevering av saker som ønskes behandlet. Dette skal tilstrebes før sommerferie. Dette 

gjøres via kullets representant i styret.  
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Styret innkaller skriftlig til årsmøte senest en (1) uke før gjennomføring. Innkallingen skal 

angi tid og sted for møtet samt agenda, herunder forslag til saker som skal behandles på 

møtet. Med innkallingen skal også følge styrets årsberetning med revidert regnskap for 

foorige år og budsjett for inneværende år. Saker som et medlem i Foreldrerådet ønsker 

behandlet på årsmøtet skal overleveres skriftlig til styret senest to (2) uker før årsmøtet 

avholdes. Det kan ikke treffes vedtak om saker som ikke er nevnt i innkallingen.  

 

Årsmøtet ledes av styrets leder. Hvis styrelederen ikke er til stede, velger årsmøtet 

møteleder blant de tilstedeværende medlemmer. Det skal under møtelederens ansvar føres 

protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som treffes på årsmøtet. Etter 

årsmøtet skal protokollen underskrives av møteleder og minimum to av de tilstedeværende 

medlemmene valgt av årsmøtet. Som et minimum skal følgende saker behandles under det 

ordinære årsmøtet:  

- valg av to medlemmer for å skrive under protokoll 

- årsmelding for forrige skoleår inkludert gjeldende vedtekter 

- internrevisjon  

- regnskap for forrige skoleår 

- evt. endringer av vedtektene for Vedtekter for Foreldrerådet og FAU ved Frydenlund skole  

- valg av nestleder for 2 år, hvor andre år er som leder 

- valg av kasserer for 1 år 

- valg av referent for ett 1 år 

- valg av kontroller for ett 1 år 

- valg av representanter for 1. – 7. trinn 

- valg av representant til skolens driftsstyre  

- forslag til budsjett for kommende skoleår 

Årsmøtets protokoll med tilhørende årsmøtedokumenter skal i ettertid formidles til 

Foreldrerådets medlemmer og til skolen.  

 

2. Ekstraordinært årsmøte  

Foreldrerådet gjennom FAU innkaller til ekstraordinært årsmøte dersom minimum 30 

foresatte/ foreldre, et flertall i FAU eller leder i FAU krever dette. 

 

3. Styremøter for FAU 

Første konstituerende styremøte avholdes så tidlig som mulig etter årsmøtet. Under dette 

møtet velges en representant som skal stille i kommunalt foreldreutvalg (KFU). 

Styremøter avholdes deretter normalt 4-8 ganger pr skoleår når styrets medlemmer finner 

det nødvendig. Innkallingen til styremøter skal normalt sett skje skriftlig senest en uke før 

møtet. Unntaksvis kan kortere tidsfrist godkjennes. Innkallingen skal angi tid og sted for 

møtet, og de saker som vil bli behandlet. Alle foreldre/ foresatte kan fremme saker gjennom 

FAU. Dette kan gjøres gjennom klassetrinnets FAU-representant eller direkte til FAU. 

Referater fra styremøter skal i ettertid formidles til Foreldrerådets medlemmer. 

 

4. Informasjonsmøte for 1. trinn  

FAU skal sammen med skolens ledelse invitere til møte med foreldrene/ foresatte i 1. 

trinn tidlig på høsten for å informere om Foreldrerådets- og FAUs formål/ oppgaver, samarbeid 

mellom hjem og skole, og aktuelle fokusområder det kommende skoleår. Dette møtet kan 

gjerne kombineres med trinnets første foreldremøte.  
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§ 5 REGNSKAP 

FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av Foreldrerådet/ 

FAU. Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer skolenes elever direkte til gode. Søknad om 

økonomisk støtte sende gjennom klassetrinnets FAU-representant eller direkte til FAU. I tillegg fører 

FAU oversikt over kullenes innsamlede midler. Disse tildeles etter skriftlig avtale.  

Foreldrerådet skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Dette gjøres ved at årsmøtet 

velger en kasserer. I tillegg plikter årsmøtet å velge en kontroller for internrevisjon av regnskap. 

Kontroller velges blant Foreldrerådets medlemmer som ikke er medlem i styret. Revisjon legges frem på 

årsmøtet.  

 

………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

Disse vedtektene er vedtatt i ordinært årsmøte 11. september 2018 i medhold av Lov om grunnskolen 

og den videregående opplæringen av 17. juli 1998.  

 

 

 

_____________________________    

Møteleder        

 

  

 

_____________________________    _____________________________ 

Valgt av årsmøtet til å signere     Valgt av årsmøtet til å signere 


