Innkalling til skipingsmøte
for foreininga
FAU ved Knappskog skule.

Det vert med dette innkalt til møte i høve skiping av foreininga
FAU ved Knappskog skule.
Møtet vil finne stad i klasserommet ved biblioteket på skulen,
torsdag 20/12-18 kl.19.00
Styret i FAU, har utarbeidt forslag til nye vedtekter. (sjå vedlegg)
Styret ber om at merknader og endringsforslag,
vert sendt til styret innan tysdag 18/12-18.
katrine_floisand@hotmail.com
Vedtektene som vert godkjend i skipingsmøtet, vil vere grunnlag for den nye
foreininga.
SAKSLISTE
1: Godkjenning av innkalling
2: Val av ein møteleiar, ein referent og to personar til signering av møteprotokoll
3: Gjennomgang av vedtektforslag og eventuelle endringsforslag.
4: Avstemming
Vel møtt
Mvh. Styret i FAU Knappskog skule

Vedtekter for FAU ved Knappskog skole
1. Foreningens navn Foreningens navn er FAU ved Knappskog skole.
2. Formål Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Knappskog skole (FAU) skal fremme fellesinteresser til
foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø og
legge forholdene til rette for trivsel, for alle elever, både på skolen og på skolevegen. FAU har
informasjonsplikt overfor alle foreldre.
3. Organisasjonsform Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er
selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på
foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.
4. Prokura Styrets leder og styrets kasserer innehar foreningens prokura.

5. Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) FAU skal bestå av representanter fra alle klassetrinn.
FAU skal bestå av minimum 7 representanter + vararepresentant(er), fordelt slik: 1 leder 1
nestleder 1 referent 1 trafikkoordinator 1 kasserer 2 miljøkoordinator 1 eller 2
vararepresentant(er) - som kun har stemmerett ved andres forfall.
På Knappskog skole velges FAU-representanter i forbindelse med hver enkelt klasses
foreldremøte. Nye representanter velges på foreldremøte året før elevene skal opp i 2.-, 4.- og
6.trinn. Representant på 1.trinn velges på første foreldremøte i august/september, og sitter i hele
1.trinn. Det vil dermed bli 2 valg i 1.trinn. Klassekontaktene sørger for at det velges minst en
representant. Dersom en forelder er spesielt interessert i å være med i FAU, kan den forelderen
stille til valg selv, og således representere klassen. Vararepresentant(er) har møteplikt kun ved
andres forfall og der FAU ikke er vedtaksdyktig.
6. Konstituering av FAU og valg til andre utvalg FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene
velger leder, nestleder, kasserer, sekretær og eventuelt andre styremedlemmer. Minimum 3
representanter av inneværende FAU skal fortsette for å opprettholde kontinuitet. Nye
representanter velges for to år av gangen. Dette gjelder ikke leder, og vara som begge velges for
kun et år av gangen. Valgte representanter kan maksimalt sitte to påfølgende perioder. FAU
velger to representanter med personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget (SU). Lederen
for FAU skal være den ene av representantene i SU FAU skal samarbeide med Elevrådet,
Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU).
7. Møter Det holdes ca. 8 møter hvert skoleår, derav fire på høsten og fire på våren. Styret er
vedtaksdyktig når minst 2/3 dels medlemmer er tilstede. Det vil si, hvis et styremedlem pluss vara
er borte, er styret fortsatt vedtaksdyktig. I styret har hvert medlem en stemme. Ved stemmelikhet
har leder i FAU dobbeltstemme. På skolen offentliggjør vi innkallinger og møtereferater på skolens
hjemmeside, samt SMS sendt fra skolen.
8. Oppgaver FAU har hovedansvar for skolens 17.maifeiring, men det er 2.og 3.klasse som står for
arrangementet. Medlemmer av FAU er normalt ikke i 17.mai komiteen, og bør heller ikke ta del i
ulike oppgaver på 17.mai. Unntaket er kasserer som har ansvar for økonomien, som sammen med
et annet FAU medlem, også må telle oppgjøret etter endt 17.mai arrangement. Det er
miljøkoordinator som sørger for at komiteen opprettes på høsten, og kaller samtidig komiteen inn
til startmøte, når komiteen er dannet.
9. Taushetsplikt FAU har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven § 13 Foreldrerepresentanter er
automatisk underlagt taushetsplikten. FAU skal imidlertid ikke behandle saker som dreier seg om
enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale.

10.Økonomi FAU ved skolen skal fremstå som en uavhengig organisasjon, registrert i
Brønnøysund. Alle medlemmer i FAU plikter å oppgi nødvendige personalia, slik at dette kan
registreres i Brønnøysund. Det skal føres regnskap for arbeidet i FAU. Regnskapsperioden er f.o.m
1.september t.o.m. 31.august. Regnskapet skal revideres av utenforstående av FAU styret. Det
kan søkes midler til FAU til følgende:
a) Miljøfremmende tiltak på klassenivå. Maksbeløp er kr 100,- pr elev pr år
b) Miljøfremmende tiltak som gagner alle elevene. (f.eks trivselsprogrammet)
Retningslinjer for å søke om penger fra FAU
Klassekontaktene er ansvarlige for disponering av penger under pkt a) tildelt til miljøfremmende
tiltak på klassenivå.

Ved tildeling av penger under pkt b) er det et absolutt krav at miljøfremmende tiltak skal gagne alle
elevene eller at tiltaket skal gjøres tilgjengelig for alle elevene.
Uansett hvilket punkt det søkes midler om fra FAU, er det elevene som skal ha dette til gode. Gaver
til lærere, etc omfatter ikke dette.
FAU skal ta stilling til hver søknad som mottas. FAU har også fullmakt til å avslå søknader. Tildelte
midler skal dekke faktiske kostnader, og kvittering skal fremlegges før utbetaling finner sted.
Eventuelle overskytende midler skal tilbakebetales FAU. FAU skal påse at det til enhver tid er
økonomi til å innvilge en søknad. FAU må også kunne bruke skjønn.

11.Konflikter FAU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever. Det er viktig at
det er høyde for uenighet og diskusjon i FAU. Dersom det oppstår konflikter, må representantene
holde seg saklige og ha alle elever i sentrum.

12.Årsmøtet Årsmøtet skal avvikles i løpet av september eller i første halvdel av oktober. - Det
skal innkalles til årsmøte med en kort presentasjon av FAU, samt saksliste 2 uker før årsmøtet. Saker som skal tas opp på årsmøtet skal være FAU i hende 1 uke før møtet skal avholdes. - Det
skal lages årsmelding og årsregnskap som leses opp og vedtas på årsmøtet. - Regnskapet skal
være revidert før årsmøtet. - Det utnevnes en møteleder, en referent, samt 2 personer til å
undertegne referatet. - Årsmelding og årsregnskap leses opp.
Det skal umiddelbart etter årsmøtet kalles inn konstituering, hvor nye og avtroppende
representanter deltar.
13.Endring av vedtektene Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder,
senest tre uker før neste FAU-møte. FAU behandler innkomne forslag og informerer alle foreldre
om foretatte endringer.
Endringer av vedtektene skal godkjennes på årsmøtet.
Vedtektene signeres av FAU-leder, FAU-nestleder samt en av de øvrige representantene i FAU.
14.Oppløsning Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.
Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen
arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte
bestemmer.
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
Sted/dato ____________________________
___________________ ____________________ ___________________ FAU-leder FAU-nestleder
Styremedlem

