
VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDET VED  

HEMSEDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 

 
I henhold til opplæringslovens § 11-4 skal alle skoler ha et foreldreråd, der alle foresatte som har barn ved skolen er 

representert. 

 

«På hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. 

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. Arbeidsutvalget velger to representanter med personlige 

vararepresentanter til samarbeidsutvalget. Lederen for arbeidsutvalget skal være den ene av representantene». 

 

 

1. FORMÅL 

Alle foresatte som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. 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 skal fremme fellesinteressene til elevene og foresatte og medvirke til at disse tar aktivt del i arbeidet for å 

skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet skal legge opp sine aktiviteter på en slik måte at man sikrer et bredt engasjement 

basert på at mange deltar. 

 

 

2. ÅRSMØTET 

Årsmøtet er Foreldrerådets øverste myndighet og skal holdes en gang pr år innen 4 uker etter skolestart. Innkalling til 

årsmøtet skal skje med minst 2 ukers varsel.  

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til arbeidsutvalget (FAU) senest 1 uke før årsmøtet. Innkomne 

forslag sendes ut til alle foresatte før årsmøtet holdes. 

 

Årsmøtet er beslutningsdyktige med det antall representanter som møter. Foresatte av barn ved skolen har stemmerett og 

er valgbare til verv. Alle avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall. Alle har 1 stemme ved avstemninger.  

 

Årsmøtet skal ha følgende saksliste: 

1. Valg av møteleder og referent for årsmøtet 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

3. Årsmelding fra FAU 

4. Økonomi 

5. Eventuelt innkomne forslag 

6. Vedtektsendringer 

7. Valg 

 

 

3.VALGREGLER 

Følgende verv skal besettes gjennom valg på Årsmøtet: 

1. Leder av arbeidsutvalget (FAU) 

2. Nestleder av arbeidsutvalget (FAU) 

Disse velges for 2 år, som hovedregel. 

 

Hvert klassetrinn velger 2 klassekontakter på foreldremøtet på våren. 1 av disse skal være fast FAU representant, den andre 

skal være vara og kan også møte på FAU møtene. Alle foresatte kan stille til valg som klassekontakt. Den som er fast FAU 

representant skal ikke være kontaktlærer ved HBU eller sitte i skolens ledelse. Det bør tilstrebes at både gutte- og 

jenteforesatte er representert som klassekontakt og rollen rulleres blant de foresatte på trinnet.  



 

Sekretær for FAU velges på første FAU møte, blant FAU medlemmene.  

 

Dersom det ikke stiller noen til valg som leder eller nestleder på årsmøtet velger FAU disse blant FAU medlemmene på 

første konstituerende møte. FAU kan også velge disse blant andre foresatte.  

 

Valgkomiteen er ansvarlig for å skaffe kandidater til de ulike verv og skal legge frem sin innstilling til årsmøtet. 

Valgkomiteen består av trinnrepresentantene i FAU for 6. og 8. trinn.  Leder av FAU er ansvarlig for å sette i gang arbeidet i 

valgkomiteen.  

 

 

4. ARBEIDSUTVALGET (FAU) 

Mellom årsmøtene ledes foreldrerådet av arbeidsutvalget (FAU). 

 

FAU skal delta i samarbeidsutvalget og skolemiløutvalget ved skolen med to medlemmer, hvorav den ene skal være leder av 

FAU. Det andre medlemmet velges blant medlemmene i FAU. Det skal også velges varamedlemmer til SU og SMU.  

 

Medlemmene i FAU er underlagt taushetsplikt i saker som gjelder enkeltelever, ref Opplæringsloven §15-1. 

 

FAU skal arbeide etter en fastlagt møteplan. Møteplanen settes opp i begynnelsen av hvert semester. Til hvert møte skal 

det foreligge en saksliste. Referat fra møtene skal publiseres på skolens hjemmeside via Visma Flyt.  

 

Alle foresatte skal oppfordres til å bringe aktuelle saker opp til behandling i FAU. Saker kan meldes inn direkte til FAU eller 

via klassekontaktene.  

 

Dersom det er hensiktsmessig, kan FAU etablere arbeidsgrupper og komiteer som håndterer spesifikke saker. FAU står 

ansvarlig for å etablere, rekruttere medlemmer til, lede og avvikle slike grupper. 

 

FAU er vedtaksdyktig med det antall som er til stede og vedtak fattes med alminnelig flertall. Hvert trinn har 1 stemme.  

 

  

5.ØKONOMI 

Gjennom FAU har hvert trinn tilgang på en egen bedriftskonto. Alle penger som kommer inn på trinnene skal inn her. Det 

skal ikke benyttes privatkontoer.  

 

 

6.EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

Ekstraordinære årsmøter holdes når FAU ser det som hensiktsmessig. Det innkalles på samme måte som for ordinære 

årsmøter, med minst 14 dagers varsel. 

 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. Møtet er 

beslutningsdyktige med det antall representanter som møter. Foresatte av barn ved skolen har stemmerett og alle 

avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall.  Alle har 1 stemme ved avstemninger.  

 

 

 

 

Vedtatt på Foreldrerådet ved HBUs årsmøte 23.9.2019 


