HALDEN MONTESSORISKOLE- VEDTEKTER FOR FAU
§ 1– Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Halden Montessoriskole er en 1.-13. skole, og skal ha et felles FAU for hele skolen.
Alle foreldre som har barn på Halden Montessoriskole er automatisk medlemmer av
foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et
"styre" for foreldrerådet. (opplæringslovens kapittel 11)
Foreldrearbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet
mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. FAU har
informasjonsplikt overfor alle foreldre.
Det er foreldrene som har hovedansvaret for barnas oppdragelse og opplæring. Forskning
viser at foreldres engasjement er positivt for barnas utvikling, trivsel, skolemotivasjon og
utdanningsvalg.
Samarbeid mellom hjem og skole tar sikte på å styrke foreldrene i denne utdanningsrollen.
Foreldrene har også en administrativ rolle som kommer til uttrykk blant annet ved
representasjon i råd/utvalg.

§ 2 – Valg av Foreldrearbeidsutvalg (FAU)
Blant foresatte er det valgt et FAU som skal primært fremme foreldrenes felles interesser og
bidra til at elever og foresatte tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
Hvert stortrinn (småskoletrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn, vgs) skal velge to blant de
foresatte med simpelt flertall. Disse velges på foreldremøtet på våren eller på første
foreldremøte om høsten.
Rektor og tidligere FAU-leder sørger for informasjon til/opplæringen av nye tillitsvalgte
under konstituerende møte og et møte mellom FAU-leder og rektor kort etter dette.

§ 3 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg
FAU konstituerer seg selv på våren eller på første møte på høsten. FAU konstituerer seg ved
at FAU-representantene velger leder, nestleder sekretær og kasserer.
FAU velger tre representanter til Medvirkningsgruppa.
FAU skal velge en representant som har møte og uttalerett i skolens driftsstyre med en
bindingstid på to år, med personlig vara.

§ 4 Møter
FAU har møte cirka 4 ganger i året. Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av
medlemmene krever det. Møteledelsen er lederens ansvar. Dette ansvaret kan delegeres til
noen andre medlemmer, men agendaen skal alltid være kjent for FAU-leder og resten av
FAU. FAU er vedtaksdyktig dersom en representant fra hvert trinn er til stede. Møtereferat
sendes til foresatte på Transponder, i tillegg til å lagres på området for foresatte på
ItsLearning.
Det skal gå ut melding til foresatte i Transponder om neste FAU-møte, tre uker før det finner
sted. Dette for å gi foresatte en mulighet til å sende inn saker.

§ 5 – Oppgaver
FAU på vår skole har/kan jobbe med følgende oppgaver:
 Læringsmiljø/elevens psykososiale miljø
 Skolens økonomi
 Skolens arealbehov
 Arrangementer for elevene
 Foreldremøter
 Høringsuttalelser
 Samarbeid med skolen om sider ved skoleutvikling
 Skoleskyss
 Trafikkforholdene rundt skolen og på skoleveien
 Forskrift om ordensreglement

§ 6 – Økonomi
FAU har ikke eget organisasjonsnummer, og derfor ikke en selvstendig økonomisk enhet.
Bevilgninger fra skolen til FAU kan kun gis til formål som kommer alle skolens elever direkte
til gode. FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn til FAU. Regnskap legges
fram på siste FAU-møte på våren.

§ 7 – Taushetsplikt
Taushetsplikt. Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, gjelder for
foreldrekontakter/varaer og medlemmer av skolens rådsorganer (Opplæringsloven § 15 - 1).
FAU skal imidlertid ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever,
enkeltforeldre eller skolens personale.

§ 8 – Skolens rolle
Rektor og daglig leder har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Det
innebærer blant annet at rektor og daglig leder skal sørge for god kommunikasjon med
foreldre, ikke bare enkeltvis, men også gjennom FAU og andre utvalg. FAU er foreldrenes
organ, men det kan være nyttig å få informasjon direkte fra skolens ledelse. Dette styrer
rektors og daglig leders deltakelse på FAU-møter

§ 9 – Samarbeid mellom FAU og andre utvalg på skolen
FAU på vår skole skal samarbeide med Elevrådet og Medvirkningsgruppa (MV) på følgende
måte: FAU møter med sine representanter i MV. Dette er også kontaktpunktet med Elevrådet
som møter med elevrådsleder og en representant for hvert trinn. I MV utveksles saker og
resultater av saksbehandling legges fram.

§ 10 Spesielt om foreldremøter
Samarbeid mellom skole og hjem er et gjensidig ansvar.
Har foresatt saker de ønsker behandlet i FAU, skal disse primært gå via klasses FAUrepresentant. Det er også mulig å sende epost direkte til FAU-ledelsen.
På foreldremøter skal lærere informere om bl.a. undervisningsopplegg og klassemiljø og
skolens regler. Foreldremøtet bør også diskutere hvordan foresatte kan engasjeres i klassens
og skolens arbeid og bidra til et positivt klasse- og skolemiljø. Klassekontaktene må også gis
tid til å orientere om FAUs arbeid på foreldremøtene samt skape dialog/kontaktpunkter.

§ 10 – Endringer av vedtektene
Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder, senest tre uker før neste
FAU-møte. FAU behandler innkomne forslag og informerer alle foreldre om foretatte
endringer.
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