Vedtekter for foreningen ”FAU Grunnskolen OKS”
§ 1 - Foreningens navn
Foreningens navn er FAU Grunnskolen OKS og ble stiftet 20. oktober 2016
§ 2 - Formål
Å arbeide for å skape et godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og
positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. FAU skal
ikke være part i saker som omhandler enkeltelever. Virksomheten til FAU Grunnskolen OKS
er begrenset til Grunnskolen OKS.
§ 3 - Juridisk Person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.
§ 4 - Medlemmer
Alle foreldre som har barn ved Grunnskolen OKS, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet
velger representanter til et styre (heretter kalt FAU) som er foreldrenes talerør overfor skolen.
§ 5 - Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er valgt av foreldrerådet og er det utøvende organet for
foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reell
medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.
FAU følger en årlig handlingsplan som gjennomgås og vedtas på årsmøtet. Handlingsplanen
endres ved behov i løpet av skoleåret.
§ 6 - Valgbarhet
Alle medlemmer av foreldrerådet ved Grunnskolen OKS er valgbare til tillitsverv i FAU.
§ 7 - Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.
§ 8 - Valg av representanter
Valg av representanter til FAU skal foregå i alle klasser på siste foreldremøte før
sommerferien, med unntak av første klasse, som velger på første foreldremøte etter
sommerferien.
Det skal velges minst 1 hovedmedlem og et vara-medlem i hver klasse. Det skal tilstrebes å
ikke ha samme verv i andre klassetrinn.
Hovedmedlem skal tilstrebes valgt for 2 år av gangen.
Ved manglende kandidat foregår valget ved loddtrekning.

§ 9 - Årsmøte og konstituering
Etter skoleoppstart på høsten skal FAU ha avholdt årsmøte, helst innen utgangen av
september, men senest 01.10.
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av FAU.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media
til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som
møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Blanke
stemmer anses som ikke avgitt.
Følgende verv skal velges blant representantene som er valgt av foreldrerådet:
Funksjon / Verv
Leder
Nestleder
Kasserer

Kommentar
Ikke på valg når Nestleder er på valg
Ikke på valg når Leder er på valg

Periode
2 år
2 år
1 år

§ 10 - Styremøter
FAU skal holde møte når lederen forlanger det eller når minst 3 av FAU-medlemmene
forlanger det. Leder kan i samråd med rektor, innkalle til ekstraordinære møter dersom det
oppstår behov for det.
Utover hovedregel, skal FAU ha møte i forkant av viktige årlige hendelser som er satt ned i
handlingsplanen.
FAU er vedtaksført når et flertall av FAUs representanter er til stede. Vedtak fattes med
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
FAUs oppgaver:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med FAU Grunnskolen OKS økonomi i
henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere FAU Grunnskolen OKS utad.
5. Velge representant til skolestyret. Representanten kan også velges blant
medlemsmassen utover styret. Valg skjer i FAU.
Representanten til skolestyret bør sitte i to år, med med mulighet til gjenvalg.
Skolestyrerepresentantens oppgaver:
1. Representanten avlegger rapport til FAU ved ordinære FAU møter
2. Før styremøter skal representanten gjøre rede for saker/saksliste i FAU og i styremøter
fremme FAUs syn på ulike saker.
FAUs møter er åpne for alle medlemmer. De har tale, men ikke stemmerett.

§ 11 - Økonomi

FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av
foreldrerådet/FAU. Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer skolens elever direkte til
gode. Regnskap legges fram på årsmøtet.
For å sikre omløpsmidler til 17.mai-feiringen må det stå minst 15.000,- igjen på konto før
17.maiforberedelsene påbegynnes.
§ 12 - Ansvar faste oppgaver
17. mai- , Juleavslutnings- og Nyttårsball komité
• Består av foreldrekontaktene og FAU-representantene og eventuelt andre som ønsker å
delta.
• FAU-leder er ansvarlig for å kalle inn til første møte i komitéen, hvis fjorårets
komitéleder ikke er med i årets komité, kalles også denne inn.
• Egne arbeidsdokumenter gir ansvar og regulerer gjennomførelsen av arbeidet.
Endringer i arbeidsdokumentene skal drøftes i FAU.
På oppfordring fra skolens ledelse arrangere inntil to dugnader pr. år
§ 13 - Taushetsplikt
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, gjelder for foreldrekontakter og
medlemmer av skolens rådsorganer (Opplæringsloven § 15 - 1).
§ 14 - Endringer av vedtektene
Endringer i disse vedtekter skal drøftes som sak på FAU møte. Hvis godkjent skal en
avgjørelse tas på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Før årsmøtet avholdes, skal alle
foreldre på skolen få en anledning til å kunne uttale seg ved at informasjon om endringen
gjøres kjent via melding med hjem (mobilskole) to uker i forveien. For at en endring skal
kunne gjøres, kreves det 2/3 flertall på årsmøtet.
§ 15 - Oppløsning
Denne bestemmelsen kan ikke endres.
Oppløsning av FAU GOKS kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt
med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
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