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VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDET OG FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) 

VED NITTEDAL UNGDOMSSKOLE 

 Vedtatt av Foreldrerådet – og revidert vår 2020 

§ 1. FORELDRERÅDET 

Alle foreldre som har barn ved Nittedal ungdomsskole, er medlem av foreldrerådet1. 

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

tar aktivt del i arbeidet for å skape 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 gjennom valg i skolens alle klasser (grupper) et arbeidsutvalg (FAU), jf. § 3. 

Foreldrerådet skal avholde ett møte i året (årsmøtet). Dette møtet bør avholdes som del av et 

skoleorganisert foreldremøte for hele skolen. Innkalling skjer i så fall i samsvar med dette og 

minst to uker før møtet.  

På årsmøte skal FAU fremlegge årsberetning og eventuelle vedtektsendringer samt 

innkommende forslag. Forslag som skal tas opp på årsmøtet må være innlevert skriftlig til FAU 

senest en uke før. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte foreldrene på årsmøte. 

§2. FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) 

FAU er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er det utøvende organ for foreldrerådet. FAU 

er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal bidra til å sikre god medvirkning fra 

foreldrene og at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt. jf. § 5.  

§3. VALG OG KONSTITUERING 

Foreldrene i hver klasse (gruppe) velger årlig to klassekontakter. Den ene av klassekontaktene 

velges direkte som medlem i FAU, den andre er personlig vara for klassens FAU-representant.  

Valg av klassekontakter bør helst foregå før skoleavslutning om våren, men kan også skje rett 

etter skolestart om høsten.  

Representanter til FAU velges for hhv. ett og to skoleår av gangen. FAU-representanter fra 8a, 

8c, 8e og 9b, 9d, 9f velges for to år, for de resterende klassene (gruppene) velges man for ett år. 

Antall medlemmer i FAU er like mange som det er klasser (grupper) på skolen.  

Leder og nestleder bør velges for 2 år for å sørge for kontinuerlig drift.  

 

                                                           
1 Jf. lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringsloven) § 11-4. 
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FAU konstituerer seg på det første møtet og velger:  

 Leder  

 Nestleder  

 Referent 

 Ansvarlig for sosiale medier 

 

Leder og nestleder er også representanter til samarbeidsutvalget (SU) og det kommunale 

foreldreutvalget (NKFU) 

 

Valgene gjøres som alminnelig flertallsvalg. 

 

§4. MØTE- OG ARBEIDSRUTINER 

Det settes opp en møteplan for året som samordnes med rektor, skolens aktivitetsplan og 

skolerute. En normal møteplan tilsier omtrent seks møter i løpet av skoleåret. 

Innkommende saker må foreligge leder av FAU senest to uker før møtedato.  

Innkalling med saksliste skal sendes FAU-representantene senest én uke før møtedato. 

FAU treffer sine vedtak i møter. Møtene ledes av leder eller nestleder. Har begge forfall, velges 

en særskilt møteleder på møtet. Det føres referat fra møtene. Referat godkjennes av FAU på 

neste møte, eventuelt via e-post. FAU skal legge til rette for at referatene er tilgjengelig for alle 

foreldre. Rektor sender ut referater på Visma Flyt Skole og sørger for at referater gjøres 

tilgjengelig på skolens hjemmeside. Skolen oversender referater til kommunen for digital 

arkivering. Referatet skal som minimum beskrive:  

 Tid og sted for møte. 

 Deltakere. 

 Saker og vedtak. 

 FAU har laget en egen mal som kan brukes for referater. 

 

FAU forholder seg til skolens ledelse og Nittedal kommune, direkte eller gjennom FAUs 

medlemmer i SU ved skolen. Rektor har ingen møteplikt eller møterett på FAU sine møter, men 

kan etter avtale med FAU møte på hele eller deler av møtene med sikte på gjensidig 

informasjonsutveksling. Andre eksterne kan kalles inn med uttalerett fra sak til sak, dersom det 

av FAU vurderes som formålstjenlig. 

 

Det kan oppnevnes underkomiteer for FAU som arbeider med spesielle oppgaver som FAU 

prioriterer.  

Oppgaver fordeles blant arbeidsutvalgets medlemmer slik at man drar lasset sammen. 
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Det legges opp til å bruke sosiale medier og NUS sin hjemmeside for å ivareta 

kommunikasjonen med foreldrene, skole og nærmiljø. Det skal utvises stor aktsomhet 

vedrørende publisering av nærgående og potensielt sensitive fakta og opplysninger. 

§5. ARBEIDSOMRÅDER.  
- FAU skal ha fokus på elevenes miljø og faglige utvikling. 
- FAU skal fremme foreldrene og elevenes felles interesser.  

- FAU skal bidra til at Nittedal ungdomsskole er en skole som inkluderer alle. 

- FAU skal medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. 

- FAU skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole. 

- FAU skal bidra til at det legges til rette for positiv utvikling hos elevene.  

- FAU skal bidra til at barns og foreldres rettigheter i skolen ivaretas.  

- FAU skal bidra til å skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet.  

- FAU skal på eget initiativ fremme saker de mener er viktige. 

 

§6. TAUSHETSPLIKT 

Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for foreldrekontakter og medlemmer 

av skolens rådsorganer2. 

 

                                                           
2  Jf. lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringsloven) § 15-1. 


