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VEDTEKTER FOR FORENINGEN FAU BØLER SKOLE 
 

FORENINGENS NAVN 
Foreningens navn er: FAU Bøler Skole, og ble stiftet 11. november 2015 
 

FORMÅL 
FAU skal være et felles forum for alle foresatte med barn på Bøler skole. FAU skal ivareta de foresattes interesser i 
skolesammenheng og være et kontaktledd mellom foresatte og ledelsen ved Bøler skole. FAU tilstreber et nært og utviklende 
samarbeid med skolen, og skal fremme fellesinteressene til de foresatte. FAU er foresattes talerør overfor skolen. FAU skal 
bidra til godt samarbeid mellom hjem og skole, og sikre reell medvirkning fra foresatte. FAU skal medvirke til at foresatte tar 
aktivt del i å skape et godt lærings- og skolemiljø ved Bøler skole.  
  

SAMMENSETNING OG ORGANISERING 
FAU består av klassekontakter fra hver klasse. Styret velges blant klassekontaktene og består av leder, kasserer og tre 
styrerepresentanter. Det velges også natteravnkoordinator. 
Følgende arbeidsgrupper opprettes på høstens første FAU møte: 
1. - 2. trinn legger til rette for nettverksbygging, godt klassemiljø og har fokus på trygg skolevei (årstids- /vennegrupper) 
3. - 4. trinn får ansvaret for 17. mai arrangementet annethvert år (partallsår) 
5. - 7. trinn får ansvaret for Kuluka 
7. - 10. trinn deltar i natteravnordningen. 
FAU er beslutningsdyktig når minimum 15 personer møter. 
FAUs styre forbereder og gjennomfører møtene samt handler på vegne av FAU mellom møtene. 
Styret fremlegger budsjett og årsregnskap som skal revideres av valgt revisor og godkjennes av FAU. 

 

VALG  
Hver klasse velger en klassekontakt og en vara på foreldremøtet om våren. Klassekontakten har ansvar for å forberede og 
gjennomføre valget i sin klasse. Om våren velger FAU sitt styre, samt revisor, to representanter med en vara til 
Skolemiljøutvalget og det innstilles to representanter med tre vara til Driftsstyret. Disse velges fortrinnsvis blant medlemmene i 
FAU.  
 

MØTER 
Møtene holdes til vanlig på skolen. Det holdes minimum to møter hvert semester, ytterligere møter holdes ved behov. Lederen 
er ansvarlig for å kalle inn til møtene. 
Agenda til og referat fra FAU møtene legges ut på FAUs hjemmeside 
 

MØTERETT 
Rektor, representanter for personalet og andre kan innkalles til møte i FAU dersom dette er ønskelig. Disse kan også selv be 
om å få være med på møtet, eller deler av møtet. Rektor og representanter for personalet kan be FAU-leder om å kalle inn til 
møte i FAU dersom særskilte grunner er tilstede. 
 

VEDTEKTENE 
Vedtektsendringer vedtas ved simpelt flertall i FAU. Gjeldene vedtekter skal ligge tilgjengelig på FAUs webside. 
 

FAUs ØVRIGE OPPGAVER:  
 FAU informerer, foresatte, elever og skolens personale om aktuelle saker, og gjennomfører jevnlig møter med 

ledelsen. 

 FAU skal være representert på første foreldremøte for 1. og 8. trinn og bidra til valg av FAU-representanter. 

 FAU gjennomfører ulike arrangement med skolen. 

 Overskudd fra arrangementer forvaltes av FAU 

 FAU foreslår grov aktivitetsplan –Årshjulet  

 FAU representanter deltar i Driftsstyret og Skolemiljøutvalget 

 FAU oppdaterer kontaktlister til alle klassekontaktene 

 FAU bidrar økonomisk til trinnvise skoleturer 

 FAU forvalter til gjeldene retningslinjer for disponering av økonomiske midler. 
 

 


