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Retningslinjer for disponering økonomiske midler – FAU Bøler skole 
 
 
FAU ved Bøler skole forvalter en samlet bankkonto som dekker tilskudd til turer i skolens 
regi og øvrige kostnader/tilskudd som samsvarer med FAU’s formål. 
 
FAU-møtet fastsetter rammer for bruk av midlene gjennom vedtak av årlige budsjetter og 
tidligere vedtatte rammer. Vedtatte rammer er gyldige inntil disse endres ved 
flertallsvedtak av FAU-møtet. Styret i FAU kan legge fram forslag for FAU-møtet om 
disponeringer utenfor vedtatte rammer og FAU-møtet kan innvilge dette med 
flertallsvedtak. 
 
 
Følgende rammer gjelder for Bøler skole FAU.  
 
Tilskudd til turer  
Søknader om tilskudd skal behandles av styret i FAU og styrets innstilling skal 
framlegges FAU-møtet for godkjenning. Alle klasser ved Bøler skole kan søke om støtte 
fra FAU, men det er prioritert at småskolen, mellomtrinnet og ungdomsskolen skal få en 
utdeling pr. år.  
 
Midler til disse turene prioriteres nå med:  
 

 Tur for klassene på 3. trinn med 5.000,- kr (Bondegårdstur). 

 Tur for klassene på 5. trinn med 8.000,- kr (Prøysen-museet). 

 Hvite busser mottar 250,- kr pr elev som tilskudd og 250,- kr som en garanti mot 
underskudd. Regnskap for Hvite Busser skal framlegges innen 31.12. Dersom det 
oppstår et overskudd skal underskudds-garantien eller så mye som mulig av 
garantien tilbakeføres FAU. Tilbakeføring av overskudd skal overføres innen 
31.12. 

 
Tilskudd til aktiviteter og arrangementer i samarbeid med skolen. 

 Refleksaksjonen som støttes med inntil 10.000,- kr 

 Foredrag rettet mot foreldre og barn støttes med inntil 15.000,- kr 
 
Tilskudd til skolen eller søknader fra andre 
Styret gis en ramme på 5000 kroner for hele året for å kunne innvilge søknader fra 
skolen eller andre som søker FAU om økonomiske midler. Søknader som innvilges skal 
fortrinnsvis komme hele klassetrinn/skoletrinn/skolen til gode. 
FAU skal ikke dekke kostnader som er ment å skulle dekkes av skolen selv. 
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Begrensinger i økonomiske tilskudd 

Tilskudd til turer eller øvrige utbetalinger bør ikke overstige en tredjedel av FAU’s 
økonomiske midler. 
 
Fullmakter til bankkonto og anvisning (slås sammen til et punkt)  

Følgende personer skal ha fullmakt til å disponere FAUs bankkonti alene; 

 FAU-styrets leder  

 FAU-styrets kasserer 
 

Alle utlegg fra FAU’s konto skal anvises av minst to styremedlemmer, hvorav én skal 
være styrets leder eller nestleder. 
 
Rapportering til FAU møtet og FAU-styret 

Styret skal fremlegge budsjett og revidert årsregnskap for godkjenning av FAU-møte. 
Revisor skal være valgt og godkjent av FAU møtet.  
 
Styret skal i hvert FAU-møte gi en kort rapportering av de inntekter og kostnader som har 
påløpt og gi annen relevant informasjon vedrørende økonomien til FAU.   
 
Kasserer skal i hvert styremøte orientere om inntekter og kostnader siden forrige 
styremøte og fremlegge kopi av siste kontoutskrift for begge bankkontoene. 
 
Regnskapsprinsipper og krav til revisjon 

Regnskapsår for FAU er for perioden 1.8. til 31.7.  
 
FAU er ikke regnskapspliktig ihht regnskaploven. Regnskapet skal allikevel føres, så 
langt det lar seg gjøre, etter gjeldende regnskapslov for foretak. Årsregnskapet skal være 
revidert av revisor innen 30.9. påfølgende år og behandles av FAU i påfølgende FAU-
møte. 
 
Vedtektsendringer 
Disse vedtektene kan endres etter flertallsvedtak i FAU.   
 
 

 


