
Vedtekter for foreningen FAU Stenbråten Skole 

 
§ 1-FORENINGENS NAVN 

Foreningens navn er: FAU Stenbråten Skole, og ble stiftet 12. november 2019 
 

 
§ 2-FORMÅL 

FAU skal være et felles forum for alle foresatte med barn på Stenbråten skole. FAU skal ivareta de 

foresattes interesser i skolesammenheng og være et kontaktledd mellom foresatte og ledelsen ved 

Stenbråten skole. FAU tilstreber et nært og utviklende samarbeid med skolen. 

 

 
§ 3-MANDAT FOR FAU 

• FAU skal fremme fellesinteresser til foresatte. 

• FAU skal bidra til godt samarbeid mellom hjem og skole, og sikre reell medvirkning fra 

foresatte. 

• FAU skal medvirke til at foresatte tar aktivt del i å skape et godt lærings- og skolemiljø 

ved Stenbråten skole. 

• FAU stiller med representanter til Driftsstyret og Skolemiljøutvalget. 

• FAU skal følge opp og styrke KLMS-samarbeidet ved å delta på fellesmøter og arrangere 

et møte i året. 

 

 
§ 4-SAMMENSETNING OG ORGANISERING 

FAU består av FAU-representanter fra hver klasse/gruppe. Styret velges fra FAU og består av leder, 

nestleder og kasserer. Det er ikke obligatorisk for styremedlemmer å være en FAU-representant, 

men de bør ha vært FAU-representant i minst et år før de kan tiltre styreverv. Styreverv velges for 2 

år om gangen, med annethvert år leder og nestleder/kasserer. 

Det velges en FAU-representant for hver klasse fra 1. – 7. trinn. Det velges også en vara til styret og 

en natteravnkoordinator. Disse vervene velges for 1 år om gangen. I tillegg opprettes det 

arbeidsgrupper. Alle medlemmer i FAU på det aktuelle trinn er med i en av disse arbeidsgruppene. 

Det er ikke obligatorisk for medlemmene i styret å sitte i andre arbeidsgrupper. 

1. trinn har ansvaret for å arrangere Reflekskveld. 

4. trinn har ansvaret for saft og bolleutsalg i skolegården på morgenen den 17. mai. 

6. trinn har ansvaret for å arrangere avslutningen for 7. trinn. 

5. – 7. trinn deltar i natteravnordningen. 
 

 
FAU er beslutningsdyktig når minimum 10 personer møter. 

FAUs styre forbereder og gjennomfører møtene samt handler på vegne av FAU mellom møtene. 



§ 5-ØKONOMI 

Styret har fullmakt til å bevilge inntil kr 5000,- etter søknad, med mindre FAU har fattet vedtak om 

større beløp til andre saker eller formål. Bevilgninger på mer enn 5000,- skal være godkjent og 

referatført på et FAU møte. 

Faste formål som støttes av FAU er: 

- Avslutningsarrangement for 7. trinn med inntil kr. 5000,-. 

- Reflekskveld for 1. trinn med inntil kr. 1000,-. 

Styret fremlegger årsregnskap på årets første FAU møte. Regnskapet skal revideres av valgt revisor 

eller person med regnskapsmessig innsikt som er godkjent av FAU. 

 

 
§ 6-VALG 

Hver gruppe/klasse velger en FAU-representant og en vara på foreldremøtet om våren, 1.trinn på 

første foreldremøte etter skolestart på høsten. FAU-representanten har ansvar for å forberede og 

gjennomføre valget i sin klasse/gruppe. 

FAU foretar valg og konstituerer seg selv på høstens andre eller tredje møte, fortrinnsvis i 

oktober/november. FAU velger også revisor, en representant med en vara til Skolemiljøutvalget og 

innstiller to representanter med to vara til Driftsstyret ved behov. Disse velges fortrinnsvis blant 

medlemmene i FAU. 

 

 
§ 7-MØTER 

Møtene holdes til vanlig på skolens personalrom tirsdager kl 19:00 samme dag som det avholdes 

møte i skolens Driftsstyre kl. 17:00. FAU skal ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, 

enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale. 

Det holdes minimum to møter hvert semester, ytterligere møter holdes ved behov. Lederen er 

ansvarlig for å kalle inn til møtene. 

 

 
§ 8-MØTERETT 

Rektor, representanter for personalet og andre kan innkalles til møte i FAU dersom dette er ønskelig. 

Disse kan også selv be om å få være med på møtet, eller deler av møtet. 

Rektor og repr. for personalet kan be FAU-leder om å kalle inn til møte i FAU dersom særskilte 

grunner er tilstede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 9-FAUs OPPGAVER 
 

• FAU informerer foreldre, foresatte, elever og skolens personale om aktuelle saker, og 

gjennomfører jevnlig møter med ledelsen. 

• FAU arrangerer kafé i samlingssalen under skolens Stenbråtendager i mars og 

Stenbråtenlekene i juni. 

• Overskudd fra kafeen går inn på FAU sin konto og benyttes til større og mindre formål som 

kommer skolens elever til gode. 

• FAU utarbeider en grov aktivitetsplan i form av et Årshjul som distribueres i forkant av årets 

første FAU møte ved oppstart av nytt skoleår. 

• Referat fra FAU møtene legges ut på skolens hjemmeside under FAU-fanen. 
 
 

§ 10-VEDTEKTENE 

Vedtektene til FAU ligger tilgjengelig på skolens nettsider sammen med referat fra alle avholdte FAU- 

møter siste året. Forslag til endringer av vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder, senest 3 uker 

før neste FAU-møte. 

Vedtektsendringer vedtas ved simpelt flertall i FAU, FAU-leder har dobbeltstemme. 


