Vedtekter FAU Mosvik
Gjeldende fra september 2019
Vedtekter og hvilke oppgaver og rolle FAU har ved Mosvik barnehage og skole.
§ 1- Foreldrerådet
Alle foreldre og foresatte som har barn ved Mosvik barnehage og skole, er
medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for å skape et godt samhold
mellom hjem, barnehage og skole. Legge til rette for trivsel og positiv utvikling
hos barn og elever samt skape god kontakt mellom enheten og lokalsamfunnet.
Medvirke til at barn, elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et
godt oppvekstmiljø.
§ 2 - Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
FAU er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er det utøvende organet. FAU
er bindeleddet mellom foreldre, barnehage og skole, og skal fremme foreldrenes
fellesinteresser. FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha
medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.
§ 3 - Valg og konstituering
Valgordning av klassekontakter og representanter i FAU ved Mosvik skole er
endret fra 2014, da vi er 6 barneskoler i kommunen som jobber for felles
struktur. Valg av nytt FAU bør skje før sommerferien slik at FAU er klar til å
begynne arbeidet tidlig på høsten. Hver klasse velger to tillitsvalgte. Ny
klassekontakt velges for hvert år i 1. - 7. klasse. Representant i FAU velges for
to sammenhengende år for de som har barn som begynner i 1., 3. og 5. klasse.
Dette for at ikke alle medlemmene i FAU skal være nye for hvert år. For de som
har barn som begynner i 2., 4. og 6. klasse fortsetter representantene i FAU fra
året før. For 7. klasse velges det både ny klassekontakt og ny representant til
FAU.
For barnehagen velges to foreldrerepresentanter, og to vara, en fra hver årsklasse
på hhv 1 - 3 år, og 4 - 6 år. 1 – 3 år, velges i år med oddetall, og 4 – 6 år i år med
partall.
FAU konstituerer seg på det første møtet og velger leder, nestleder, kasserer,
sekretær og representant til IKFU (Inderøy kommunale foreldreutvalg). Leder
og to av medlemmene i FAU er også representanter i SU (Samarbeidsutvalget,
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skolens øverste rådgivende organ) og SMU (Skolemiljøutvalget, skal sikre at
skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø).
§ 4 – Møter
FAU har møte en gang i måneden. Unntak er i forbindelse med ferier.
§ 5 – Oppgaver
FAU tar på seg relevante oppgaver som kommer barna til gode.
§ 6 – Økonomi
FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi
av foreldrerådet/FAU. Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer
barnehagebarna og elevene direkte til gode. Regnskap legges fram en gang i
året.
§ 7 – Taushetsplikt
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, gjelder for foreldrekontakter
og medlemmer av skolens rådsorganer (Opplæringsloven § 15 - 1).
Alle medlemmer i FAU signerer erklæring om taushetsplikt.
§ 8 - Endringer av vedtektene
Vedtektene gjennomgås en gang i året. Forslag til endringer i vedtektene må
sendes skriftlig til FAU. Endringene tas opp og vedtas/vedtas ikke på møte i
foreldrerådet.

Vedtektene revidert i FAU-møte den 10. september 2019

…………………………

……………………………..

Leder FAU

Foreldrerådsrepresentant
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