
Vedtekter for kommunalt forelderutvalg i Hole kommune 
Vedtatt av Humanitært styre i sak 04/001602 
 
1. FORMÅL  
Kommunalt FAU skal være et samordnende og koordinerende organ for 
foreldrerådene ved alle grunnskolene i kommunen og ha som formål å  

 arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, skolen, 
skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorganer i kommunen  

 være et høringsorgan og et rådgivende organ på vegne av foreldrene ved alle 
grunnskolene i kommunen  

 drive informasjonsarbeid og idéskapning og bidra til erfaringsutveksling og 
foreldersamarbeid mellom ulike grunnskoler i kommunen  

 legge til rette for økt forelderengasjement for derved å gi den enkelte elev best 
mulig utbytte av sin skolegang  

 lage felles mal for innhold på sakslista til de lokale FAU-møtene  
 
2. ORGANISERING  
2.1 Utvalgets sammensetning  
utvalget består av leder og nestleder i FAU fra hver av grunnskolene. Hvert medlem 
har en personlig vara. Er det faste medlemmet forhindret fra å møte, må 
vedkommende selv sørge for å gi beskjed til sin vara. Det velges en leder og en 
sekretær.  
 
2.2 Valgordning  
Valg innen 15. september.  
Navn på representanter sendes skolefaglig ansvarlig.  
Kommunalt FAU konstituerer seg innen 30. september, hvor det velges en leder og en 
sekretær. Skolefaglig ansvarlig innkaller til første møte.  
Kommunalt FAU fungerer til nytt er valgt hver høst.  
 
3. MØTEORDNINGER/SAKSGANG  
3.1 Møter  
Utvalget holder møter når lederen, skolefaglig ansvarlig eller 2/3 av medlemmene 
krever det. Det utarbeides en møteplan for hvert år. Innkalling til møtene skjer med en 
ukes varsel. Leder har ansvaret for å innkalle til møter.  
Skolefaglig ansvarlig eller representant for denne, har møte og talerett i utvalget, men 
ikke stemmerett. Når det er ønskelig av hensyn til saker som utvalget vil ta opp, kan 
personer som ikke er medlemmer inviteres til å være med på møtet med talerett.  
 
3.2 Votering  
Saker som tas opp og som krever votering avgjøres med simpelt flertall. Ved 
stemmelikhet har leder i utvalget dobbelstemme.  
 
3.3 Saksgang  
Utvalget fører møtebok og sender uttalelser og referater fra møtene til humanitært 
styre, skolefaglig ansvarlig, grunnskolene og FAU ved skolene.  
 
4. KONTAKT MED HUMANITÆRT STYRE  
Kopi av saker vedrørende skole sendes til leder av kommunalt FAU. Humanitært 
styre kan invitere medlemmer av kommunalt FAU til møter og gi dem talerett.  


	Vedtekter for kommunalt forelderutvalg i Hole kommune

