Informasjon om Foreldrerådet (FR) og Foreldrerådets
arbeidsutvalg (FAU)
Oppdatert: 13.10.20

Struktur styrer og rådsorgan i skolesamfunnet
Klassekontakter

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet (FR)
(= alle foreldre ved skolen)

Personalråd (= alle fast
ansatte i ped. stillinger)

Personale

Rektor/skoleledelse

Skolestyret
Foreldrerådet (FA)
Lovgrunnlag: Friskolelova § 5-4
Alle grunnskoler skal ha et foreldreråd. Alle foreldre som har barn ved skolen er medlemmer av
foreldrerådet.
Foreldrerådets viktigste oppgaver er å
 Fremme fellesinteressene til foreldrene
 Medvirke til at elevene har et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring
 Medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet 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
Foreldrerådet har rett til å bli holdt løpende underrettet om saker som er av vesentlig betydning for
skolemiljøet. Denne informasjonen skal også inkludere hendelser, planer og vedtak av betydning.
Dersom foreldrerådet ber om det, har det rett til å få dokumentasjon om det systematiske arbeidet
med helse, miljø og sikkerhet (internkontroll) ved skolen.
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Foreldrerådet bestemmer selv hvordan rådets oppgaver skal løses, og i hvilken grad oppgaver skal
overlates til arbeidsutvalget (FAU). Foreldrerådet har fri adgang til å avgi uttalelser på vegne av
foreldrene i skolesaker. Det gjelder både internt på skolen, overfor kommunen og offentligheten.
Skoleeier må sette i verk de tiltakene som er nødvendige for at foreldrerådet blir opprettet, og at det
fungerer slik loven forutsetter. Utover dette styrer rådet seg selv.
Foreldrerådet har for eksempel frihet til å bestemme hvor ofte det skal være møter, og hvor mange
det skal være i arbeidsutvalget (FAU – foreldrerådets arbeidsutvalg).
Alle styre- og rådsorgan ved Kongshaugen kristne grunnskole er forpliktet på skolens
formålsparagraf og generelle del av læreplanen, dermed også FA og FAU.
I overordnet del av læreplanen for Kongshaugen kristne grunnskole står det om hjem-skolesamarbeidet:
Skolen er forpliktet til å hjelpe foreldrene med å gi eleven en kristen undervisning og
oppdragelse i tråd med Bibelen og de evangeliske-lutherske bekjennelsesskrifter som vår
skole bygger på. Skal dette lykkes, må det være nær kontakt mellom hjem og skole.
Foreldre og lærere må i fellesskap gjøre hva de kan for å skape en åpen og trygg atmosfære
seg imellom, noe som er av største betydning for at elevene skal trives på skolen.
Skolen må legge opp til samarbeidsmåter som fremmer personlig kontakt om den enkelte
elev. Samarbeidet med hjemmene må planlegges, og skolen må gi god informasjon til
hjemmene om det som skjer på skolen, både generelt og med den enkelte elev.
Hjemmets holdning til skole er av stor betydning for elevenes engasjement og skoleinnsats.
Foreldre og foresatte møter skolen med ulike behov, forventninger og meninger om skolens
mål og praksis. Det kan skape spenninger som kan være krevende for skolen å håndtere.
Skolen må gi tydelig uttrykk for hva den skal og kan tilby, og hva som forventes av hjemmet.
God og tillitsfull dialog er et gjensidig ansvar. Skolen må imidlertid ta hensyn til at ikke alle
elever har samme mulighet til å få hjelp og støtte i hjemmet.
[…]
Foreldrene har en dobbel rolle i skolesamfunnet. Sett fra en side er de skolens
oppdragsgivere, samtidig som de er en viktig part i skolens daglige liv.
Som part i skolesamfunnet har de del i skolens omsorgsarbeid rundt den enkelte elev.
Samtidig skal de være med å gi skolen råd gjennom rådsorganene.
Forslag til retningslinjer for FA:
 Vedtak i FR er gyldig når mer enn halvparten av de frammøtte har stemt for.
 Referat fra foreldremøtene skal skrives og sendes til alle foreldre.
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FR kan gi skolen råd i aktuelle saker.
FR kan ta opp skolesaker, men ikke saker som gjelder enkeltelever eller personalsaker.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) velges av foreldrerådet og fungerer som bindeledd mellom
elevenes foreldre og skolen. I realiteten et styre for foreldrerådet ved skolen. Ofte er det FAU som
på vegne av foreldrerådet får informasjon og uttaler seg i saker på vegne av foreldrerådet.
Arbeidsutvalget skal arbeide for å skape et godt læringsmiljø og godt samhold mellom hjemmet og
skolen. Dette følger av friskolelova. Lovverket setter ellers ingen andre begrensninger i forhold til
hvilke tiltak/oppgaver FAU ønsker å definere som del av dette arbeidet. De aktuelle oppgavene for
utvalget kan dermed variere fra sted til sted, idet den enkelte skole kan ha behov for å fokusere
sterkere på noen elementer i dette arbeidet.
Noen sentrale oppgaver for FAU
 Sørge for god informasjon til hjemmet og til skolen
 Legge til rette for samarbeid med øvrige utvalg, foreldre, skolens ledelse, klassekontakter og så
videre
 Fungere som bindeledd mellom hjem og skole (foreldrerådet og skolen)
 Være et aktivt diskusjonsforum
 Være høringsorgan i forbindelse med saker som angår skolen i kommunen
 Medlemmene av FAU vil trolig være omfattet av reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven.
Dette innebærer at de vil ha taushetsplikt om opplysninger om elevenes, foreldrenes og ansattes
personlige forhold som de får kjennskap til i forbindelse med vervet i FAU.
Foreldrerådet bestemmer selv hvordan valg av medlemmer til FAU skal foregå. Rådet avgjør også
hvor mange foreldrerepresentanter som skal være med i arbeidsutvalget. Selve valget av
representantene til utvalget kan gjøres på ulike måter. Mange har en ordning hvor det velges en
representant for hver klasse eller klassetrinn, mens leder og nestleder velges på et årsmøte.
Ved valg av representanter bør man påse at det blir en jevn kjønnsfordeling og at også
minoritetsgrupper er representert.
For å sikre kontinuitet i arbeidsutvalgets virksomhet, bør ikke alle medlemmene skiftes ut samtidig.
Mange skoler har en ordning hvor man velges for 2 år av gangen.
På FAU-møtet 28. oktober 2016 ble det vedtatt vedtekter for FAU.
Som en del av informasjonsstrømmen mellom hjemmene og skolen anbefales det at referat fra
møtene sendes til alle foreldre, skoleledelsen og skolestyret.
Bankkonto for FAU
FAU ved Kongshaugen kristne grunnskole er registrert i Brønnøysund som en egen forening og har
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opprettet bankkonto i Dnb.
Foreldrenes skolestyrerepresentant
Det står foreldrerådet fritt å avgjøre hvordan de skal velge en representant til skolestyret (jf.
friskolelova § 5-1). I 2016 ble det bestemt at den som velges som leder av FAU automatisk også blir
foreldrenes representant til skolestyret.
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