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Vedtekter for Foreldrerådets arbeidstuvalg ved Voksen skole  
vedtatt av FAU den 05.09.2016 

§1 Formål 

Foreldrerådets arbeidstuvalg (FAU) er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal 
sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er 
trygt og godt. FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.  

Arbeidsoppgavene spesifiseres nærmere i FAU-styrets arbeidsplan for det enkelte skoleåret.  

§2 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og FAU-styret - valg og konstituering 

FAU er valgt av Foreldrerådet og er det utøvende organ for Foreldrerådet. Alle foreldre som 
har barn ved Voksen skole, inkludert spesialklassene (Voksenhagen) er medlem av 
Foreldrerådet. FAU-medlemmene (dvs. klassekontaktene) velges for en periode på 1 år. Ett 
medlem kan velges for flere perioder. 

§2.1. To klassekontakter velges på foreldremøtet i 1.-6. trinn om våren for påfølgende skoleår. 
Skolens ledelse sørger for at det velges representanter for de nye 1.klassene på 
informasjonsmøtet for 1.klasse i juni. Klassekontaktene utgjør FAU ved Voksen skole.  

§ 2.2 FAU ledes av et styre på 8 medlemmer. Hvert klassetrinn og spesialklassene velger sitt 
medlem, fortrinnsvis blant klassekontaktene på sitt trinn, før eller på stormøtet i 
august/september.  

$ 2.3 FAU-styreleder og nestleder velges av FAU på stormøtet i august/september med 
simpelt flertall blant de fremmøtte. For å sikre kontinuitet bør nestleder velges for 2 år og er 
dermed å anse som påtroppende FAU-styreleder det første året.  FAU-styret fordeler selv 
øvrige oppgaver (kasserer, sekretær o.l.) blant styrets medlemmer på første møte om 
høsten/etter behov.  
 
§ 3 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) – representasjon og deltagelse 

§ 3.1. FAU skal til enhver tid ha en representant i Oslo kommunale foreldreutvalg (Oslo 
KFU), to representanter til Skolemiljøutvalget (SMU) og to representanter med to 
varamedlemmer til skolens Driftsstyre (DS). FAU-styret bestemmer selv hvem som skal 
representere styret i KFU. Representanter til SMU velges for ett år av gangen på stormøtet i 
januar. Representanter i DS velges for 2 år av gangen på stormøtet i januar, og helst på en slik 
måte at den alltid vil være kun en representant med vara på valg.  
 
§ 4 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) – samarbeid 

§ 4.1. FAU skal i sitt virke søke å samarbeide med elevrådet, skolens ledelse/rektor,  
pedagogisk personale og representanter for aktivitetsskolen (AKS) slik at man samlet finner 
de beste løsninger for elever, skole og foreldre. 
 
§ 5 FAU organisering og møter 

§ 5.1 FAU-styret holder møte ca. hver sjette uke i skoleåret.  
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• Styrets leder sender utkast til agenda på e-post til alle FAU-medlemmene og 
rektor en uke før FAU-styremøtet for å informere om agendaen og be om 
innspill.  

• Rektor/skoleledelsen innkallelse til en del av møtet for å gi/få informasjon og 
ivareta dialog med FAU-styret. 

• Styret er vedtaksført når et flertall av FAU-styremedlemmene er til stede. 
Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller 
lederens stemme dobbelt. 

• Møter skal referatføres og referatet publiseres på FAUs nettside på Voksen 
skoles nettside etter at FAU-styret/skolens ledeles har fått mulighet til å 
lese/rette opp feil i referatet. I referatet skal det tydelig fremgå hvilke oppgaver 
som skal følges opp av hvem og innen når. 

 
§5.2 FAU-styret avholder stormøter for alle i FAU i starten av hvert semester i samarbeid 
med skolen. FAU er vedtaksført når 1/3 av FAU-medlemmene er tilstede. Vedtak fattes med 
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. 
 
§ 5.3 FAU kan ha arbeidsgrupper som arbeider med nærmere definerte oppgaver eller 
prosjekter. FAU-styret avgjør hvilke arbeidsgrupper som skal dannes i samråd med FAU. For 
hver gruppe oppnevnes en kontaktperson som orienterer til FAU-styret om gruppens arbeid, 
og fremmer saker for tilslutning av FAU-styret/FAU ved behov. 
 
§ 6 Økonomi 

§ 6.1. FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av 
foreldrerådet/FAU. FAU beholder 25 % av 17. mai-inntekter, resten går til 4. trinn  til tilskudd 
til transport til leirskole på 7.trinn. Midlene står på en egen bankkonto under Voksen skole.  

§ 6.2. Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer flesteparten av skolens elever direkte 
til gode. FAU-styret gjør disse bevilgningene på sine styremøter basert på innkomne 
søknader. Regnskap og budsjett legges frem for FAU en gang i året, fortrinnsvis på stormøtet 
i januar. 
 
§ 7 - Taushetsplikt 

Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, gjelder for foreldrerepresentanter 
(klassekontakter) og medlemmer av skolens rådsorganer (Opplæringsloven § 15 - 1). Se 
vedlegg 1. 
 
§ 8 Endring av vedtekter 

Forslag til endringer i vedtektene sendes skriftlig til FAU-leder som skal distribuere forslaget 
til alle FAU-medlemmene. Innkomne forslag til endringer i vedtektene skal som hovedregel 
behandles på et av storemøtene i starten av hvert semester eller når 2/3 av FAU krever 
ekstraordinært stormøte. 
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Vedlegg 1  

Teieplikt i skulen  

Teieplikta gjeld i skulesamanheng personlege forhold og omfattar opplysningar både om 
elevar, foreldra, personalet på skulen og heimeforholda deira. 

Opplæringslova § 15-1 slår fast at forvaltingslova § 13-13e om teieplikt gjeld for skulen og 
for alle som kjem i kontakt med opplysningar i samband med arbeid eller teneste. Teieplikta 
gjeld både for dei tilsette i skulen og for medlemmer av utval og råd, som samarbeidsutvalet 
og FAU. Teieplikta gjeld ikkje dersom det er foreldra og ikkje skulen som er arrangør. 
Elevrepresentantane i samarbeidsutvalet skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av 
teieplikta, blir behandla i samarbeidsutvalet (opplæringslova § 11-1). Dersom 
elevrepresentantar, til dømes i elevrådet, likevel får opplysningar som er omfatta av teieplikta, 
har dei òg teieplikt. 
Teieplikta inneber at det ikkje er høve til å gi sensitive personopplysningar om ein elev til 
andre enn dei som har bruk for dei. Dei tilsette i skulen kan få tilgang til nødvendige 
opplysningar som dei treng for å kunne gi den enkelte eleven eit best mogleg tilpassa 
opplæringstilbod. Alle må kunne ha tillit til at desse opplysningane er sikra mot lekkasje, slik 
at uvedkommande ikkje får tilgang til desse personopplysningane. 
Foreldra kan velje å gi informasjon om sjukdom hos eleven eller om andre forhold til andre 
foreldre og elevar i klassen. Det kan dei gjere fordi dei meiner at det gjer situasjonen for 
eleven betre. Men utan løyve frå foreldra kan ikkje skulen gi slik informasjon. 
 
Teieplikta gjeld i skulesamanheng personlege forhold og omfattar opplysningar både om 
elevane, foreldra, personalet på skulen og familiane deira. Til dømes vil det gjelde 
opplysningar om slektskaps-, familie- og heimeforholda til ein elev. Opplysningar om at ein 
elev og familien har ei sak gåande med barnevernet, er omfatta av teieplikta. At ein elev eller 
familien får sosialhjelp, og opplysningar om fysiske eller psykiske problem av ein eller annan 
art, er andre døme. 
 
I utgangspunktet skal ikkje FAU ta opp saker som er teiepliktige, men dersom dei får denne 
typen informasjon, er det viktig at dei ikkje bringar han vidare. Nokre skular ønskjer at dei 
tillitsvalde foreldra skal signere på ei teieerklæring. 
 
FUG meiner at det bør stå i FAU-vedtektene at medlemmene har teieplikt. Om ein signerer 
eller ikkje, må kvar skule / kvart FAU ta stilling til. Det viktigaste er at dei tillitsvalde foreldra 
og foreldre som er med på turar og andre arrangement, blir skolerte og gjorde merksame på at 
dei har teieplikt. 
 
Kilde:  
http://www.fug.no/taushetsplikt.144763.no.html 

 


