
Vedtekter for Foreldrerådet og FAU ved Nes ungdomsskole

Alle foreldre med barn på Nes Ungdomsskole er medlemmer av foreldrerådet ved Nes ungdoms-
skole.  FAU er Foreldrerådets arbeidsutvalg. FAU utfører oppgaver på vegne av Foreldrerådet. 
FAU velges av Foreldrerådet.

§ 1 FAU
Årsmøtet velger styret til FAU etter innstilling fra valgkomiteen. Styret skal bestå av leder, nestle-
der, sekretær, kasserer og en klassekontakt fra hver klasse. For å sikre kontinuitet i FAU, skal le-
der, nestleder, sekretær og kasserer velges for to og to år, annen hvert år.

Klassekontaktene er en del av FAU i kraft av sine verv som klassekontakter. En klassekontakt mø-
ter for hver klasse, en er vara.

Alle i Foreldrerådet kan velges til verv i FAU. Den som har hatt et verv kan si nei til gjenvalg, den 
kommende perioden.

FAU ivaretar i enhver henseende Foreldrerådets interesser, og har besluttende og bevilgende 
myndighet i alle anliggender som ikke i følge spesielle bestemmelser eller er henvist til avgjørelse 
ved årsmøtet eller annen måte.

§ 2 Årsmøtet
Årsmøtet skal holdes en gang i året, i mai måned.
Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig med 3 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet må mel-
des styret 2 uker før årsmøtet. Årsmøtet ledes av FAUs leder, eller den som årsmøtet velger som 
møteleder.

Årsmøtet skal gjennomføres med følgende dagsorden:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av dagsorden
4. Valg av møteleder
5. Valg av møtesekretær og to til å underskrive protokoll
6. Styrets årsberetning
7. Revidert regnskap
8. Budsjett
9. Fastsettelse av kontingent 
10. Forslag til behandling
11. Valg

§ 3 Valgkomité – Revisor
Årsmøtet velger ny valgkomité på 3-tre personer samt revisor etter innstilling fra den sittende valg-
komiteen. Valgkomiteen velges også for to år med utskifting to det ene året og en det andre året.
Årsmøtet velger to revisorer etter innstilling fra valgkomiteen. Revisorene velges for to år med ut-
skifting annen hvert år.
FAU utarbeider instruks for valgkomiteen.

§ 4 Frasigelser
Frasigelser av verv meldes skriftlig til valgkomiteens leder 2 uker før årsmøtet.



§ 5 Regnskap
FAU sine midler skal innsettes på bank og uttak kan bare skje ved kasserers underskrift. Kontant 
uttak over 2.000 kr skal også ha leders underskrift. Regnskapsåret går fra 1.mai til 30.april. FAU-
styret har myndighet til å bruke FAU sine midler til beste for skole og elever.

§ 6 Møter
Leder innkaller til FAU-møter så ofte han/hun finner det nødvendig, eller når minst to medlemmer 
forlanger det. Det skal være minimum 4 FAU møter pr skoleår. FAU er beslutningsdyktig når minst 
3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Innkalling til FAU-møte skal 
skje skriftlig senest 7 dager før møtedato. Det skal føres protokoll fra alle FAU-møter.

Medlemsmøter i Foreldrerådet avholdes når FAU eller minst 1/10 av Foreldrerådets medlemmer 
finner det ønskelig. Innkalling til møter i Foreldrerådet skal skje skriftlig senest 7 dager før møte-
dato. Det skal skrives referat fra møtene i Foreldrerådet.

§ 7 Formål/intensjon med FAU
FAU har som hovedoppgave å ivareta foreldre -og elevers interesser overfor skole og overordnede 
myndigheter. Herunder være et bindeledd mellom hjem og skole, og ta tak i saker som gjelder 
skolesamfunnet. FAU skal samarbeide med skolens ledelse og FAU skal bli rådført i saker som 
omhandler skole-hjem samarbeidet.

Foreldrerepresentantene i FAU er automatisk underlagt taushetsplikt. FAU skal ikke behandle og/
eller ta avgjørelser i saker som gjelder enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens 
personale.
FAU-leder og et styremedlem er medlem i samarbeidsutvalget ved skolen – SU. 2 styremedlem-
mer velges som vara.
FAU skal bidra til, og tilrettelegge for skolens nyttårsball. Klassekontaktene har hovedansvaret for 
gjennomføringen.
FAU skal ved forespørsel fra skolen bidra til gjennomføringen av 10.klasse avslutningen. Det er 
9.klasse foreldrene ved klassekontaktene som i såfall har ansvaret for dette.

§ 8 Vedtektsendringer
Endringer i vedtekter kan kun foretas på årsmøtet i Foreldrerådet med 2/3 dels flertall. Alternativt 
ved innkalling til ekstraordinært årsmøte.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte
Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte i Foreldrerådet hvis minimum halvparten av Foreldre-
rådets medlemmer krever det, eller etter innstilling fra FAU. 

Sist revidert og vedtatt på årsmøtet i Foreldrerådet 24.mai 2016


