
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Colegio Noruego, Den norske skolen på Gran Canaria 

Vedtekter gjeldende fra 4.april 2017  

 

Alle foreldre som har barn ved skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Her er en veiledning på 

hvordan arbeidet i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal foregå. 

 

§ 1– Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 

 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet 

mellom foreldrene/foresatte og skolen, og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. FAU har 

informasjonsplikt overfor alle foreldre. På vår skole informerer FAU foreldrene via FAU fane på 

skolens hjemmeside Colegio.no. Ved noen tilfeller blir det levert ut infoskriv som « ranselpost» til alle 

elever/foresatte. 

 

§ 2 – Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. På vår skole velger vi FAU-representantene på følgende måte: 

Det blir gjennomført valg av representanter klassevis på høsten rett etter skolestart. Det skal velges 

en hovedrepresentant, og en varamedlem fra hver klasse. 

 

§ 3 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg 

FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder, nestleder, kasserer, sekretær, 

ansvarlig for natteravner, og  styremedlemmer. Leder er FAU sin representant til styremøter ved 

skolen. Har talerett, men ikke stemmerett på disse møtene. 

 

§ 4 –  Komiteer/fokusgrupper 

FAU på vår skole skal ha følgende komiteer/fokusgrupper: 

Komiteer for høstfest, julefest, og 17 mai arrangement. Det velges ved 1. ordinære FAU møte hvilke 

klasser som skal stå ansvarlig for de forskjellige arrangement. 

 

§ 5 - Møter 

FAU har møte cirka 5 ganger i året. Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av medlemmene 

krever det. Møteledelsen er lederens ansvar. Dette ansvaret kan delegeres til noen andre 

medlemmer, men agendaen skal alltid være kjent for FAU-leder og resten av FAU.  

 FAU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av klassene er representert av hovedrepresentant eller 

varamedlem.  

 



 

§ 6 – Oppgaver 

FAU på vår skole skal jobbe med følgende oppgaver: 

Tilrettelegging for godt læringsmiljø. 

Trivsel for alle elever på skolen.  

Godt innemiljø i klasserom. 

Fokus på mobbing, nulltoleranse. 

 

§ 7 – Økonomi 

FAU har full disposisjonsrett til alle midler, både eksisterende kassebeholdning og inntekter fra de 

årlige festarrangementene. Bevilgninger fra FAU skal som hovedregel kun gis til formål som kommer 

alle skolens elever direkte til gode. Donasjoner til veldedige formål kan også vedtas. 

Økonomiansvarlig har ansvar for å underveis informere FAU om resultater fra de ulike 

arrangementene, og å legge frem hovedregnskap på siste FAU-møte på våren. 

 

§ 8 – Taushetsplikt 

Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikten. FAU skal imidlertid ikke behandle 

saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale. 

 

§ 9 – Rektors rolle 

Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Det innebærer blant annet 

at rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men også gjennom 

FAU og andre utvalg. FAU er foreldrenes organ, men det kan være nyttig å få informasjon direkte fra 

skolens ledelse. Dette styrer rektors deltakelse på FAU-møter. 

 

§ 10 – Endringer av vedtektene 

Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder, senest tre uker før neste FAU-

møte. FAU behandler innkomne forslag og informerer alle foreldre om foretatte endringer via FAU 

sin fane på Colegio.no 


