
Oppdatert: 24.04.2017  

1.Mål:  

RETNINGSLINJER FOR FAU 

STORSTEINNES SKOLE.  

1. FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at 

elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt 

skolemiljø.  

2. FAU skal 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.  

2.FAU:  

1. Består av en foreldrekontakt m/vara fra hvert klassetrinn, fortrinnsvis 

en kvinne og en mann.  

2. 10 representanter ved Storsteinnes skole.  

3. Representanten velges for 2 år.  

4. FAU bør ha jevn kjønnsfordeling, 50/50 eller 40/60.  

5. Klassens representant i FAU er klassens tillitsvalgte, og har derfor 

talerett og stemmerett for alle foreldre i klassen.  

6. FAU velger sin leder, nestleder og sekretær for 1 år om gangen.  

7. Gjennomgå og evt. revidere gjeldende statutter for FAU hvert 

høsthalvår. 

8. Foreldremøter på skolen må avvikles før første FAU-møte for å sikre 

klassekontaktene. Siden det kun er foreldremøter på høsten vil 

alle valg foregå da. Første FAU-møte vil bli avholdt fortløpende etter 

frist for foreldremøter som er i uke 40.  

9. På første møte skal en FAU-representants oppgaver gjennomgås.  

3.Arbeidsoppgaver:  

1. FAU skal fremme foreldrenes og barnas felles interesser i saker som tas 

opp i foreldremøter, samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg ved 

Storsteinnes skole, og andre saker som meldes til FAU.  

2. FAU skal følge opp tekniske forhold ved skolen, skoleveien - inkludert 

bussordningen, SFO, evt. konflikter etc.  

3. Behandle innkomne søknader om økonomisk støtte til klassene, dette skal 

være samholdsfremmende tiltak (se også nedenfor om økonomi).  



4. Medlemmer i FAU skal holde foreldrene i klassen informert om arbeidet i 

FAU, henvise til referat lagt ut på skolens nettside.  

5. FAU ved Storsteinnes skole samarbeider med rektor/ledelse på skolen 

ang. storforeldremøter og arrangering av disse.  

6. FAU setter møteplan i samarbeid med rektor på første møte hver høst. 

Sekretær sender ut innkalling med saksliste 1 uke i forveien. Referat 

sendes ut fortløpende etter møte og legges i tillegg ut på skolens 

nettside.  

7. FAU skal ikke behandle saker om enkeltpersoner.  

4.Økonomi:  

Pengene som FAU disponerer står på et "fond" med eget prosjektnr. Skal FAU 

betale ei regning eller deler av ei regning - skjer det på samme måten som andre 

transaksjoner i kommunen - gjennom Agresso (kommunens regnskapsprogram). 

Skolens kontorfullmektig (Gunn Inger Næss) kan attestere ei regning og rektor 

kan anvise den, men det er økonomikontoret som disponerer kontoen.  

1. Pengene skal gå til klassetrinn ved Storsteinnes skole. Hver klasse kan 

søke økonomisk støtte fra FAU 1 gang pr skoleår.  

2. Klassene kan søke FAU om støtte til ulike arrangementer som ikke er 

under skolens driftsbudsjett. Søknaden skal være skriftlig.  

3. Beløpet klassetrinnene mottar, kan dekke inntil 50% av stipulerte 

utgifter, men max. 2000 kr pr. søknad.  

4. Formålet med søknaden skal være ekskursjoner/arrangementer eller 

utstyr til klassemiljø.  

5. 5. FAU kan stå for salg av mat og kaffe ved storforeldremøtene.  

5.Taushetsplikt:  

1. FAUs medlemmer er underlagt taushetsplikt på lik linje med lærere og 

andre som arbeider i skolen (forvaltningsloven §13).  

2. Taushetsplikten skal gjennomgås på første møte hver høst. 

Taushetsplikten gjelder også på FAUs Facebookside.  

Aktuelle linker:  

www.skoleporten.no  

www.udir.no  

www.fug.no  

www.hjemogskole.no  

http://www.skoleporten.no/
http://www.udir.no/
http://www.fug.no/

