VEDTEKTER FOR FORELDRERÅDET VED
SANDVOLLAN SKOLE
§1 Om foreldrerådet
Foreldrerådet ved Sandvollan skole består av alle foreldre/foresatte som har barn på skolen og
skolefritidsordningen (SFO).

§2 Klassekontakter
Alle klassene skal velge to klassekontakter blant foreldre/foresatte. Klassekontaktene velges
for to år, slik at en person er på valg hvert år. Det skal velges en mann og en kvinne . Den som
sitter som klassekontakt på andre året er medlem i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), mens
den andre er varamedlem. Ved valg i første klasse avgjøres det ved loddtrekning hvem som er
valgt for ett år, og dermed blir medlem i FAU.
Hver klasse har en klasseperm som følger klassen gjennom alle årene og som
klassekontaktene har ansvar for å oppdatere og overlevere videre .

§3 Foreldrerådets årsmøte
Årsmøte i foreldrerådet avholdes ved skoleårets oppstart. FAU innkaller skriftlig til
foreldrerådets årsmøte med minst t o ukers varsel. Saker som medlemmene ønsker at årsmøte
skal behandle, sendes leder i FAU senest en uke for årsmøtet.
Saker i årsmøte:
1. Konstituering av årsmøtet
a. Valg av ordstyrer
b. Valg av referent
c. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med leder i FAU.
2. Årsberetning
3. Regnskap og revisjonsberetning
4. Forslag til handlingsplan for nytt skoleår
5. Valg
a. Valg av leder i FAU. Leder i FAU velges for ett år av gangen, blant
medlemmene i foreldrerådet. Subsidiært velges leder blant medlemmene i
FAU.
b. Valg av kasserer. Kassereren velges for to år av gangen, blant medlemmene i
foreldrerådet.
c. Valg av revisor. Det velges to revisorer for to år av gangen, blant medlemmene
i foreldrerådet, hvorav en velges for ett år ved førstegangs valg.
d. Valg av valgkomite. Det velges to representanter til valgkomiteen for to år
av gangen, blant medlemmene i foreldrerådet, hvorav en velges for ett år
ved førstegangs valg.
6. I nnkomne saker.

§4 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles når FAU eller minst tretti medlemmer i foreldrerådet krever
det. Ekstraordinært årsmøte innkalles skriftlig med minst en ukes varsel.

§5 Organisering av FAU
På første møte i FAU etter nytt valg, velges nesteleder, sekretær og eventuelt andre funksjoner
etter behov. FAU velger en representant med varamedlem blant FAU’s medlemmer, som
representanter til samarbeidsutvalget sammen med leder i FAU med nesteleder som
vararepresentant. Valgene skjer som flertallsvalg.

§6 FAU møter
Leder i FAU innkaller til møte i FAU med minst en ukes varsel. Sakliste skal fremgå av
innkallinga.
Møtet ledes av leder i FAU. FAU’s møter er åpne for alle foreldre, med mindre det skal
behandles saker som berøres av taushetsplikt. Eksterne kan innkalles til FAU’s møte hvis dette
er formålstjenlig .
Det skal føres møtebok som godkjennes ved slutten av møtet. Kopi av møtebok distribueres
til alle medlemmene i foreldrerådet og legges ut på web.
Det skal utformes vedtak i hver enkelt sak. FAU er vedtaksført når minst halvparten av
medlemmene er til stede. Alle saker avgjøres med vanlig flertall. Ved stemmelikhet har leder
dobbeltstemme.

§7 FAU aktiviteter
FAU forestår selv tiltak eller delegerer til klassene. FAU skal sørge for at det bli vedlikeholdt
et erfaringsarkiv over arrangementer og andre tiltak på skolen.

§8 Økonomi
FAU finansierer selv sin virksomhet med inntekter fra arrangementer som FAU forestår,
eller som FAU har tildelt andre. Tiltak og arrangementer som FAU har fordelt til andre
forutsettes selvfinansiert med mindre FAU på forhånd har samtykket i utgiftsdekning.
FAU’s midler skal settes på bankkonto som disponeres av kassereren. Det føres regnskap med
bilag for FAU’s inntekter og kostnader. Regnskapsåret er fra 1.8 til 31.7. Regnskapet skal
revideres av 2 revisorer. Revisorene kan ikke være medlem i FAU.

§9 Vedtektsendringer
Disse vedtektene kan endres med 2/3 flertall i årsmøtet i foreldrerådet. Forslag til
vedtektsendringer skal framgå av innkallingen til årsmøte i foreldrerådet.

§10 ikrafttredelse
Disse vedtektene er vedtatt i foreldrerådets årsmøte 22.september 2005, og gjelder fra denne
dato.

