
Foreldrerådet og foreldrenes arbeidsutvalg 
 

 Alle foreldre som har barn på Grünerløkka skole er medlem av foreldrerådet. 

 Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) består av alle foreldre som er valgt til å sitte i FAU. 

 FAU har faste møter 1 gang pr. mnd, unntatt i sommerferien.  

 Det første møte om høsten skal avholdes i september eller oktober.  

 Tidligere FAU representanter sitter i FAU fram til det første møte i nytt FAU er 

avhold. 

 På det første møte om høsten velges styre for FAU (se punkt 4) representanter til 

Driftsstyret og deltakere i arbeidsgrupper, men disse kan også velges på andre 

tidspunkt etter behov. 

 

Saker FAU skal arbeide med: 

FAU skal i hovedsak arbeide med saker av felles interesse for foreldrene, herunder: 

· å få et konstruktivt samarbeid mellom hjem og skole 

· vurdering av skolen 

· utviklingsarbeid i skolen 

· utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene 

· planlegging og oppfølging for å fjerne mobbing 

· utforming av egen skoles mål (f. eks. årsplan og strategisk plan) 

· prosjekter som gjennomføres i skolen 

· arbeidet med det fysiske skolemiljøet 

· arbeidet med nærmiljøets trafikkforhold 

FAU kan fortløpende ved behov opprette arbeidsgrupper eller velge representanter til 

arbeidsgrupper.  

 

4. FAU styret 

FAU skal ha et styre som til enhver tid skal bestå av 4-6 personer.  

Styrerepresentantene velges av FAU. De velges for 1 år av gangen, men det er en fordel at 

noen av representantene i styret sitter mer enn 1 år av gangen. Det er ikke ønskelig at hele 

styret skiftes samtidig.  



Hvert styre konstituerer seg selv og velger om de ønsker å fordele vervene i ulike 

arbeidsoppgaver. Det skal velges en Fau leder og utover dette kan det velges følgende: 

 Nestleder 

 Sekretær 

 Styremedlemmer  

 

 Hvis en FAU representant blir valgt inn i FAU styret så har representanten fortsatt 

ansvar for å representere den klassen de er valgt fra i FAU. 

 FAU leder/nestleder leder arbeidet i FAU. Han/hun innkaller til møter i FAU minimum 

en uke før møte skal avholdes.  

 Det er FAU leder og eventuelt FAU-styret som normalt har kontakt med skolens 

ledelse. 

  I tillegg er det FAU leder/eventuelt nestleder som innkaller til møte i styret ved 

behov.  

 Sekretær i FAU har ansvar for å skrive referat fra FAU møtene og å sende dette på e-

post til FAU leder snarest mulig og etter et møte 

 FAU leder sender referatet på høring blant FAU med uttalefrist (max. 1 uke). 

 Etter tilbakemelding fra FAU om at referatet er godkjent, sender FAU leder referatet 

ut til  

a. Fau representantene som sender referatet til alle foreldre i sin klasse/gruppe og  

b.til skolens ledelse som legger referatet ut på Fronter.  

 Sekretær har ansvar for at det skrives referat fra FAU styremøter. 

 FAU styret sitter til det er foretatt nytt valg av styre på det første FAU møte om 

høsten. 

 Fau styrets arbeidsoppgaver: Forberedelse til faumøter og koordinere fauarbeidet. 

 FAU må informere om sitt arbeid, innhente informasjon, legge ut saker til drøfting og 

gi innspill i foreldremøter.  

 FAU må også sikre at alle foreldre er kjent med sine rettigheter og plikter som 

foreldre til barn i grunnskolen. 

 FAU-representantene må være synlige for alle foreldre. For eksempel når foreldrene 

til barna på 1. trinn samles ved skolestart, kan leder av FAU (eller en annen i FAU) 



også ønske velkommen, presentere FAU, informere om foreldremedvirkning og 

samarbeid og snakke om forventninger. 

 

I mange kommuner har foreldre dannet et foreldreutvalg på kommunalt nivå (KFU). En 

representant fra hvert FAU møter i KFU. Ved å danne et KFU kan foreldrene lettere nå frem 

hos de politiske organene. KFU er også nettverket for erfaringsutveksling mellom FAUene. 

(FUG har materiell om opprettelse av et KFU.) 

 

Hvem har ansvar for at FAU kommer i gang med sitt arbeid? 

Det er skolen, ved rektor, som har ansvaret for at hjem-skole-samarbeidet og arbeidet i 

rådsorganene kommer i gang. Skolen har ansvar for å legge til rette, for å informere og for at 

samarbeidet preges av likeverdighet og dialog.  

 Når skolen har tatt initiativet, er det like mye foreldrene som har ansvar for at 

samarbeidet fortsetter og videreutvikles. 

 
 
 
 
Se også www.fug.no  

http://www.fug.no/

