Vedtekter for
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Vikhammer ungdomsskole
Vedtatt på årsmøtet 18.09.2014

1. Definisjoner
1.1. Foreldrerådet
Foreldrerådet ved Vikhammer ungdomsskole består av alle foreldre og foresatte til elever
ved skolen.
1.2. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldrerådets utøvende organ.

2. Formål
FAU har som formål å fremme og ivareta synspunkter og interesser for foreldrerådet.

3. Organisering
FAU er sammensatt av 6-8 representanter. Alle årstrinn må være representert.
Det er ønskelig at minst en av representantene velges blant forrige års FAU-medlemmer for å
sikre kontinuitet. Ansatte ved skolen kan ikke velges som medlemmer. Funksjonsperiode for
FAU-medlemmene er ett år med mulighet for forlengelse.
FAU konsituerer seg selv (dvs. utnevner leder og representanter i andre organer) på første møte.

4. Møter og saksbehandling
4.1. Møter
FAU avholder normalt ett møte månedlig. Det er møteplikt til møtene. I perioder med krav
til spesiell oppfølging av pågående saker kan møtene avholdes oftere. Skolens rektor deltar
på møtene i den grad det er nødvendig.
Skolens rektor, andre ansatte, foreldre eller representanter for elevrådet kan inviteres til
arbeidsutvalgets møter, eller eventuelt andre innkalles dersom utvalget behandler saker der
det er viktig å få skolens eller andres syn. Rektor kan også selv be om å få delta på FAUs
møter.
4.2. Saker
Saker som ønskes behandlet i FAU, sendes leder som sørger for å få saken behandlet i
førstkommende møte. Alle som har tilknytnng til skolen kan fremme saker. Innkalling med
saksliste til arbeidsutvalgets møter skjer skriftlig senest en uke før møtet avholdes.
4.3. Vedtak
FAU kan fatte vedtak når minst 2/3 av representantene er til stede. Ved stemmelikhet avgjør

lederens stemme.
4.4. Referat
Møtereferater sendes til FAUs representanter og skolens rektor rutinemessig. De gjøres
tilgjengelig for alle ved skolen på FAUs hjemmeside.
Møtereferat skal være tilgjengelig (tilsendt eller på hjemmeside) senest en uke etter at
møtet er avholdt.
Arbeidsutvalgets medlemmer er underlagt skolens reglement om taushetsplikt.

5. Økonomi
FAU har i utgangspunktet ingen inntektskilder, men står fritt til å skape inntekter som kan brukes
til beste for det totale skolemiljøet.
FAUs midler skal settes inn på bankkonto som disponeres av rektor. Det føres regnskap med bilag
for inntekter og utgifter.

6. Deltakelse i andre organer
FAU deltar i følgende organer:
Malvik kommunale foreldreutvalg: En representant m/vara
Samarbeidsutvalget ved VUS:
To representanter
Skolemiljøutvalget ved VUS:
Tre representanter
FAU utnevner selv representantene i første møte.

7. Foreldrerådets årsmøte
7.1. Tidspunkt
Foreldrerådets årsmøte skal avholdes i løpet av september ved skoleårets start.
7.2. Innkalling
Avtroppende FAU sender skriftlig innkalling til årsmøtet til alle foreldre/foresatte ved
skolen. Innkallingsfristen er 2 uker. Innkallingen skal inneholde saksliste og årsberetnng.
Innkallingen skal også inneholde en invitasjon til å melde inn saker til behandling på
årsmøtet. Saker som foreldre/foresatte ønsker behandlet, må være arbeidsutvalget i hende
senest en uke før årsmøtet.
7.3. Valg
FAU-medlemmene velges av årsmøtet. Det anbefales at kandidater forespørres i god tid på
forhånd og at FAU sitt forslag til nye medlemmer vedlegges i innkallingen.
Alle valg og avgjørelser i årsmøtet treffes ved alminnelig flertall, med det unntak som

fremgår av punkt 8.
7.4. Saksliste for årsmøtet
Faste poster på årsmøtet er:
1.
Konstituering av årsmøtet. Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å
skrive under årsmøteprotokollen
2.
Registrering av stemmeberettigede
3.
Godkjenning av innkallelsen
4.
Godkjenning av årsberetning for FAU
5.
Godkjenning av regnskapet
6.
Valg
7.
Innkomne forslag
For å øke oppmøtet kan årsmøtet kombineres med et temamøte for foreldrene.
7.5. Ekstraordinært årsmøte
Det kan innkalles til ekstraordinært møte i forldrerådet når arbeidsutvalget eller minst 20 av
foreldrene/foresatte forlanger det. Det innkalles på samme måte som til årsmøte, men med
8 dagers varsel.

8. Vedtektsendringer
Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres av årsmøtet. Vedtak fattes med 2/3 flertall.

