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Foreldrerådet 

§ 1 – Foreldrerådet 
Alle foreldre som har barn ved Lysejordet skole er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet skal 
arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv 
utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. 
 
Driftsstyret, foreldrerådets arbeidsutvalg og klassekontaktene er lovbestemte samarbeidskanaler 
mellom hjemmene og skolen. 

 

Foreldrerådets arbeidsutvalg 

§ 2 – Foreldrekontakter og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 
FAU er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er det utøvende organ for foreldrerådet. FAU er 
bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldrene og ha 
medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt. 
 
Foreldrekontaktene er representanter for foreldrene, valgt av og blant foreldrene med barn i samme 
klasse. I hver klasse ved Lysejordet skole skal det velges 2 foreldrekontakter. Det oppfordres til at den 
ene foreldrekontakten er medlem i FAU, mens den andre primært er bindeleddet mellom 
skolen/kontaktlærer og foreldrene i klassen (er i tillegg varamedlem i FAU).  
 
FAU består av: 
En foreldrekontakt fra hver klasse. Av disse skal det velges en leder, en sekretær og en kasserer. 
Rektor ved Lysejordet skole inviteres til møtene med talerett, men har ikke stemmerett. 
 

§ 3 – Valg og konstituering av FAU 
Valg av representanter til nytt FAU skal skje før sommerferien slik at FAU er klar til å begynne arbeidet 
tidlig på høsten. 
De ”nye” 2. til 7.trinnene foretar valg av foreldrekontakter før sommerferien. På våren inviteres 
foreldrene til de nye 1.trinnselevene til orienteringsmøte i regi av skolen. Styret i FAU skal holde 
informasjon om foreldredeltakelse i skolen og sørge for at det blir valgt foreldrekontakter i de 
forskjellige klassene.  
 
På første FAU-møte etter skolestart foretas valg av nytt styre (leder, sekretær og kasserer). Primært 
ønskes det at styremedlemmene ikke byttes samtidig og at de velges for 2 år.  
Styret i FAU skal på samme møte holde en orientering om de faste komitéene som er nedsatt, og det 
vurderes om andre komitéer skal opprettes. Konstituering av komitéene gjennomføres.  
 

§ 4 – Møter  
FAU gjennomfører 6-8 faste møter i løpet av skoleåret eller når minst tre medlemmer krever det. 
Møtene skal primært følge syklusen til driftsstyremøtene.  
 
For at møtet skal være beslutningsdyktig må minst ½ av medlemmene være tilstede. 
Styret skal sørge for at innkalling med saksliste og eventuelle sakspapirer sendes til medlemmene 
minst 1 uke i forkant av møtene. Alle referat skal legges ut på skolens hjemmesider på internett. 
 
Ut ifra innmeldte saker fra foreldrekontakter kan FAU vurdere om aktuelle saker krever innkalling av 
foreldrerådet. Forslaget krever i så fall simpelt flertall i FAU. 
 

§ 5 – Stemmeregler 
Alle valg eller beslutninger krever simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 
Valgene gjennomføres primært åpent, såfremt ikke et medlem ønsker hemmelig valg. 
 
Vedtektsendringer er et unntak fra bestemmelsene over (se § 12).  

 



 
§ 6 – Oppgaver som FAU bør engasjere seg i 
 Lage en plan for hjem-skole-samarbeidet ved skolen (i samarbeid med foreldrekontakter, 

kontaktlærere og skoleleder).  

 Medvirke aktivt i vurdering av skolens virksomhet (i samarbeid med de andre partene i skolen). 

 Bidra aktivt til et godt læringsmiljø, håndtering og forebygging av mobbing 
verktøy (IKT) kan utnyttes i hjem-skole-samarbeidet. 

 Lage en plan for FAUs informasjonsvirksomhet, bl.a. FAUs plass på skolens hjemmeside og 
hvordan FAU kan nå alle foreldrene som har barn ved skolen. 

 I samarbeid med skoleledelsen arrangere kurs/holde temamøter for alle foreldre. Planlegge og 
gjennomføre samlinger for foreldre og lærere.  Skolering og erfaringsutveksling for 
foreldrekontaktene. 

 Utarbeide rutiner for problem- og konflikthåndtering i hjem-skole-saker. 

 Samarbeide med elevråd om aktuelle saker av felles interesse. 

 Forberede og drøfte saker som skal opp i politiske utvalg i bydelen, driftsstyret eller foreldremøter. 
 

§ 7 – Komiteer 
FAU kan nedsette egne komiteer for å kunne jobbe mer strukturert med de oppgaver/prosjekter som 
FAU definerer som viktige.  
Ved Lysejordet skole er det bestemt å nedsette følgende faste komitéer (som rapporterer til FAU): 
 

 17.mai 
(Alle foreldrekontakter i 2. og 5.trinn) 

Formål: Lede og gjennomføre 17.mai-arrangementet ved skolen. Bidra til god kommunikasjon og 
et godt samarbeid mellom hjem og skole. 
 
Oppgaver: Har ansvar for å planlegge og koordinere arrangementet med alle aktører 
(skole/foreldre/korps/etc.). Med støtte av foreldre til barn i 2. og 5.trinn gjennomføre arrangement 
på skolen 17.mai. Regnskap skal fremlegges for FAU. 

 

 AKS 
(1.trinn skal være representert, bør også ha representanter fra flere av de andre trinnene mellom 2.-6. trinn) 

Formål: Være et bindeledd mellom foreldre og ansatte på AKS. Dette vil omfatte blant annet 
følgende:  
- holde seg orientert om rekruttering av ansatte, og om arbeidssituasjonen deres  
- være med på planlegging av foreldremøter for 1. trinn i AKS-regi 
- bidra til å innlemme AKS i skolen som helhet 
 
Oppgaver: Gjennomføre erfaringsmøter med leder for AKS og baseledere, evt andre ansatte.  
 

 Trafikk 
(1. trinn bør være representert) 

Formål: Å bidra til sikring av trygge skoleveier. 
 
Oppgaver: Arbeid med håndtering av offentlige saker knyttet til sikkerhetstiltak, inkl. diverse 
aksjoner. Oppfølging av skolepatruljen og regulering av veier og kryss. 
 

 Tema 
Formål: Å arrangere temakvelder eller andre arrangementer som tar opp temaer av betydning for 
foreldre med barn på skolen  

 
Oppgaver: Planlegge og gjennomføre temakvelder. 

 

 Kommunikasjon/informasjon 
Formål: Sørge for at informasjon om FAU sitt mandat, synspunkter og aktiviteter finnes enkelt 
tilgjengelig for foreldre og skole.  
 
Oppgaver: Holde informasjonen om FAU på skolens hjemmeside oppdatert. Vedlikeholde 
foreldreguiden og andre dokumenter som er produsert av FAU. 



 
Avhengig av foreldrenes interesse og engasjement kan FAU vurdere å nedsette flere komitéer 

 

Driftsstyret 

§ 8 – Driftsstyret 
Driftsstyret er skolens øverste styre. Driftsstyret skal støtte og samarbeide nært med rektor om driften 
av skolen.  Rektor er skolens daglige og pedagogiske leder. Driftsstyret skal legge føringer for skolens 
virksomhet og prioritere innen gitte rammer i regelverk og budsjett.  Driftsstyrets viktigste sak vil derfor 
være skolens årsbudsjett. Driftsstyret skal ikke gå inn i detaljer i den daglige administrative og faglige 
drift av skolen, men gjøre beslutninger om forhold som legger rammene for hvordan skolen skal være 
og hvordan den skal drives. 
 
I driftsstyret sitter 7 personer: 2 representanter valgt av FAU, 2 representanter for de ansatte ved 
skolen og 3 representanter fra bydelsutvalget.  Disse representantene skal formelt oppnevnes av 
byrådet.  Rektor forbereder saker for styret, er sekretær for driftsstyret og følger opp de vedtak som 
styret gjør. Møtene er åpne for interesserte. 
 

§ 9 – Valg av foreldrerepresentanter til Driftsstyret 
FAU nedsetter en valgkomité ved første ordinære møtet etter skolestart. Denne innstiller kandidater til 
Driftsstyret. Valget gjennomføres på siste møte før nyttår. Hver av de faste foreldrerepresentantene 
skal ha sin faste vararepresentant. Foreldrerepresentanter og vararepresentanter i Driftsstyret velges 
for 2 år av gangen. Hvert år skal 1 foreldrerepresentant og 1 vararepresentant være på valg. Dersom 
en av medlemmene eller vararepresentantene trekker seg, skal det gjennomføres et nytt valg på 
førstkommende FAU-møte. 

 

Generelle bestemmelser 

§ 10 – Økonomi 
FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av foreldrerådet/FAU. 
Bevilgninger fattes etter flertallsvedtak i FAU. Eventuell støtte bør primært gis til formål som kommer 
skolens elever til gode. Regnskap legges fram på siste FAU-møte før sommerferien. 
 
FAU har avvikende regnskapsår fra 1.august til 31.juli for å følge skoleåret. 
 

FAUs styremedlemmer (leder, sekretær og kasserer) tegner FAU Lysejordet Skole hver for seg. 

 
 

§ 11 – Taushetsplikt 
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for foreldrekontakter og medlemmer av 
skolens rådsorganer (opplæringsloven § 15-1). 
 
 

§ 12 – Endringer av vedtektene 
Vedtektene kan endres på møte i FAU. Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU. 
Endringene kan kun vedtas med ⅔ flertall av alle medlemmer i FAU.  
 


