
I Vedtekter for foreningen FAU Granstangen skole - 

§1 Foreningens navn  

Foreningens navn er: Granstangen skole. Stiftet i 2017. 

§2 Organisatorisk plassering  

Organisatorisk plassering Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte med barn ved Granstangen 
skole. Hver klasse/gruppe velger en foreldrekontakt og en vararepresentant. Foreldrerådets 
arbeidsutvalg (FAU) består av alle klassenes foreldrekontakter. FAU ivaretar foreldrenes/de 
foresattes interesser som gruppe. FAU opptrer og handler på vegne av skolens foreldreråd og i 
samsvar med vedtak fattet av rådet og innenfor gjeldende bestemmelser for foreldreråd i 
grunnskolen (jfr. Opplæringsloven).  

§3 Formål  

Granstangen skole skal jobbe for å:  
• skape et godt forhold mellom det enkelte hjem og skolen  
• legge forholdende til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene  
• skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet  

§4 Organisering  

4.1 Sammensetning  
Hver klasse/gruppe velger en foreldrekontakt og en vararepresentant. FAU består av klassenes 
foreldrekontakter. Vararepresentantene mottar alle møteinnkallinger og sakspapirer, og kan gjerne 
møte til FAU-møter. Så langt det er mulig skal det tilstrebes at begge kjønn er likt representert og at 
skolens fremmedspråklige foreldre er godt representert på hvert trinn.  

4.2. Valg og konstituering  
Foreldrekontaktene (med vara) velges for 1 år i samband med det første foreldremøtet etter 
sommerferien. FAU konstituerer seg selv med leder, nestleder og sekretær på første FAU-møte etter 
sommerferien. Leder, nestleder og sekretær velges for 1 år. Leder eller nestleder bør sitte i skolens 
driftsstyre.  

4.3. Funksjonstid  
Foreldrekontakter og vara-representanter velges for ett år og kan gjenvelges.  

§5 Møter og saksbehandling  

5.1 Regelmessighet.  
FAU avholder normalt ett møte i måneden. Hvis verken representanten eller vara har anledning til å 
delta på møte, varsles FAU-lederen. Rektor og representanter fra elevrådene deltar på FAU sine 
møter.  

5.2 Innkalling og saksliste:  
Saker som ønskes behandlet i FAU sendes FAU-leder minst en uke før FAU-møtet. FAU-styret 
behandler saken og fremmer innstilling for FAU. Innkalling med saksliste til FAU-møter sendes ut 
skriftlig senest 3 dager før møtet avholdes. Innkallinger, sakslister og saksdokumenter gjøres 
tilgjengelig for alle foreldre på skoens webside.  



5.3 All felles informasjon som går ut til alle FAU representantar og klassekontakter skal kun sendes ut 
av FAU-leder og rektor. Felles epost skal ikke brukes av noen andre enn FAU-leder. FAU-møter skal 
kun innkalles av FAU-leder eller rektor.   

5.4 Vedtak  
Når det er behov for vedtak så har hver klasse en stemme.  

5.5 Referat  
Referater fra FAU-møter sendes til FAU sine representanter, vararepresentanter og skolens rektor 
senest to uker etter at møtet er avholdt. Referatene gjøres også tilgjengelig for alle skolens foreldre 
på websiden. Foreldrekontakter har taushetsplikt mht. personsaker, for eksempel i saker som gjelder 
mobbing, og dette må det tas hensyn til i møte-referatene. Referater sendes av FAU-leder. 

§6 Orden og oppførsel på FAU-møter 

Hever en person stemmen/skriker, virker truende, skal man bli bedt om å forlate møtet umiddelbart. 
Har personen gjentatte ganger blitt bedt om å forlate møtet, det vil si 3 ganger, blir personen 
utestengt for påfølgende semester.                                                                                                           
Rektor og områdedirektør for Alna-skolen blir informert og det vil bli et møte med den person dette 
skulle gjelde.  

Om en person er fysisk er det nulltoleranse og man blir utestengt for alltid uten ytterligere info og 
klassen til den FAU-representanten får beskjed om å velge ny FAU-representant omgående.  

Dette er for å sikre trygghet og tillitt til alle som deltar på FAU møter. Samtidig skal vi opptre seriøse 
og profesjonelle og absolutt ikke mobbe hverandre, men heller støtte hverandre. Vi i FAU skal gå 
frem som ett godt eksempel for både skolen og foreldre og aller helst, våre barn.  

§7 Konflikter i FAU 

FAU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever. Det er viktig at det er høyde 
for uenighet og diskusjon i FAU. Dersom det oppstår konflikter, må representantene holde seg 
saklige, og ha alle elever i sentrum for sin fokus 

§8 Første møte 

Første møte for nytt skoleår ledes av forrige FAU-leder.  


