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Innledning 
 
Dette arbeidsdokumentet beskriver gjeldende ansvar og oppgaver for Foreldrenes 
Arbeids Utvalg (FAU) ved Skøyen barneskole i Oslo.  
 
Skolens ledelse v/rektor forvalter originalen (med versjonsnummer) og vedlikeholder 
dokumentet. Vedlikehold av dokumentet skjer i samarbeid med FAUs leder.  
 
Forslag til endringer leveres skriftlig til leder for FAU. Forandringer vedtas av FAU og 
implementeres i samarbeid med skolens ledelse. 
 
Dokumentet leveres ut til klassekontaktene på skoleårets første møte i FAU. 
I tillegg skal dokumentet gjøres tilgjengelig på Skøyen skoles hjemmeside. Skolens 
ledelse har ansvaret for at den gjeldende versjon av dette dokumentet ligger på 
hjemmesiden.  
 
 

Bakgrunn – gjeldende lovverk 
FAU er hjemlet i opplæringsloven. Opplæringslova § 11-4 sier: 
 
” På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i 
skolen, er medlemmer. Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og 
medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. 
Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, 
leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom 
skolen og lokalsamfunnet.” 
 

Ansvar og oppgaver for FAU ved Skøyen skole 
 

Valg av representanter 
Hver klasse velger to klassekontakter, hvor en  er FAU - representant og en har 
hovedansvaret for sosiale arrangementer i klassen (sosial klassekontakt). Sistnevnte 
er vara til FAU. For å sikre kontinuitet, bør vara om mulig rykke opp som FAU - 
representant ved skifte. 

FAU - representantene velges på siste foreldremøte før sommeren. 1. klassene 
velger sine på det første foreldremøte om høsten. 

FAU velger på første møte i skoleåret sitt eget styre på 3 personer, hvorav en velges 
til leder. 

 

Møter 
Rektor har ansvar for å innkalle til høstens første møte.  Dette bør fortrinnsvis finne 
sted innen utgangen av september (avhengig av når 1. klasse avholder sitt første 
foreldremøte). 

Leder av FAU har ansvaret for å innkalle til senere FAU-møter. Møtene avholdes 
regelmessig og fortrinnsvis samme dag som driftsstyret har avholdt sitt møte. 

Det føres referat fra møtene. Disse godkjennes, og legges deretter ut på skolens 
hjemmeside. 

Leder i FAU gir, på høstens første møte, en summarisk gjennomgang av hvilke saker 
som har vært behandlet foregående skoleår, og hvilke resultater man har oppnådd.  
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Innhold i arbeidet 
FAU skal på første møte sette seg konkrete mål for skoleåret og om mulig legge opp 
en strategi for hvordan målene skal nåes.  

 Hvilke saker skal utvalget fortsette med fra siste år? 

 Hvilke saker skal avsluttes? 

 Hvilke nye oppgaver skal prioriteres? 

 Hvilke saker ønsker skolens addministrasjon at FAU skal arbeide med? 

Det utpekes en ansvarlig i FAU for de enkelte saker som til enhver tid er under 
behandling. Den ansvarlige har ansvar for at saken blir behandlet og avsluttet. 
Saksdokumentasjonen skal arkiveres i FAUs arkiv.  

FAU fastsetter retningslinjer, sammen med Skøyen skoles ledelse, for hvilke 
oppgaver klassekontaktene skal ha.  

FAU bistår med handlingsplaner for fellesarrangementer på skolen.  Dette må skje i 
april året før hvis lærerne skal involveres.  Da starter arbeidet med årsplanene for 
neste skoleår. 

Eks. på temaer som FAU kan ta opp:   

 Skolens bygningsmasse/kapasitet   

 Arbeidsmiljøet til elevene 

 Mobbing 

 Være oppdatert på endringer i lov/rammeverk for skolen 

 Informasjon 

 Samarbeid med elevråd 

 Samarbeid med Skøyen skoles venner 

 

FAU koordinerer 17. mai feiring hvert år sammen med skolens ledelse. 2. Klasse 
foreldre er ansvarlige for ettermiddagsarrangement på skolen med bevertning, 
utlodning, leker for barna med mer. 

 

Økonomi 
FAU er en frivillig organisasjon og har ingen formell økonomisk struktur. Det er få 
kostnader i FAUs drift. FAU forvalter økonomien i Skøyen Skoles Vennefond. Dette 
er et fond som har mottatt enkelte gaver samt har faste årlige inntekter fra 17. mai 
arrangement på skolen. FAU kan vedta å støtte tiltak og arrangementer på Skøyen 
skole økonomisk med midler fra fondet. FAUs leder har beslutningsfullmakt. FAUs 
kasserer er ansvarlig for regnskap. 

 

Forhold til skolen ledelse 
Skolens ledelse møter på samtlige møter i FAU og gir en kort statusrapport. På 
første møte informerer ledelsen om hvilke områder skolen skal satse på i kommende 
skoleår. 

Driftsstyret møter også på samtlige møter i FAU, og  informerer om driftsstyrets 
arbeid og utfordringer. 

 

Dokumentasjon med mer 
Referater fra møter og aktiviteter gjøres tilgjengelig på skolens hjemmesider. 
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