Retningslinjer for Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) - Frol barneskole –
revidert årsmøte 2018

Levanger kommune
Frol barneskole

Retningslinjer for Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved Frol barneskole
I henhold til § 11-4 i Opplæringsloven skal det fra skolens foreldreråd, hvor alle foreldre er
medlemmer, velges at arbeidsutvalg – FAU
1. FAU skal fremme foreldrenes interesser i skolesaker og medvirke til at alle elever og
foreldre tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø. FAU skal arbeid for:
• å etablere et godt samarbeid mellom heim og skole
• å legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene
• å skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet
2. FAU består av en FAU-representant fra hver klasse ved skolen. FAU velger på første
FAU - møte i september et styre på 9 medlemmer;
• Leder
• Nestleder
• Sekretær
• Kasserer
• 5 styremedlemmer (hvorav en skal være sekretær i KFU i to år 2017-2019)
Skolens sekretær er revisor for FAU. Revidert regnskap legges fram på
storforeldremøtet
3. Leder av FAU er medlem av Samarbeidsutvalget (SU). FAU velger i tillegg et
medlem og to varamedlem fra FAU til SU.
4. FAUs styre har møter når de selv bestemmer, minst fire ganger i året. Hele FAU
samles minst to ganger i året. Rektor deltar på møtene når FAU eller rektor selv
ønsker det.
5. Både skolens ledelse, ansatte, foreldre og elever kan sende saker til FAU. FAU
bestemmer om noen saker skal fremmes for Samarbeidsutvalget. Innkalling til og
møtereferater fra møter i FAU skal ligge tilgjengelig på skolens hjemmeside. FAUs
sekretær er ansvarlig for å sende referat fra møter o.l til skolen for utlegging på
hjemmesida.
6. FAU er ansvarlig for å avholde storforeldremøte med årsmøte for foreldrerådet i juni
hvert år. Tema for møtet bør være tett knyttet opp til forhold skolen er engasjert i på
det aktuelle tidspunkt. Videre stiller FAU som støttespillere i gjennomføringen av
trinn-/klasseforeldermøter i februar/mars.
7. FAU er ansvarlig for
•

Skolering av klassekontakter i siste halvdel av september hvert år. 4
foreldrekontakter for hver klasse velges på våren. Alle klassekontakter får i
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•

•

•

dette møtet informasjon om sin rolle i skolen. Møtet arrangeres i samarbeid
med skolen.
Inngang/Vakthold på skolens julekonsert. FAU sammen med
klassekontaktene for 4.trinn samarbeider om oppgaver som f.eks parkering,
rigging av utstyr, ta imot inngang osv. Inntektene går til utgifter knytta til
konserten, evt overskudd går til FAU.
17.mai-arrangementet ved Frol - det er utarbeidet egen «dreiebok» med
evaluering fra siste års arrangement, dette ligger på skolens hjemmeside.
Foreldrene på 6.trinn har ansvar for 17.mai – arrangementet, og FAU – styret
kaller inn klassekontaktene på 6.trinn til første planleggingsmøte i mars.
Avslutningskveld for 7.trinns-elever med underholdning av elevene i
samarbeid med skolen. Foresatte inviteres inn. Foresatte på 3.trinn tar med og
får ansvar for servering av snitter/brød og kaffe. FAU spanderer bløtkake.

8. FAU skal ha en begrenset økonomi som finansieres ved egne arrangementer. Kasserer
lager regnskap som legges fram med revisors påtegning på storforeldremøtet på
høsten.
9. Disse retningslinjene er vedtatt av storforeldremøtet juni 2018. Retningslinjene eller
deler av dem kan endres av et storforeldremøte med simpelt flertall.

