VEDTEKTER for Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU)
Ved Drøbak Montessori Ungdomsskole

Vedtatt 20.11.2019

§ 1 – Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet
mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. FAU har
informasjonsplikt overfor alle foreldre. FAU informerer foreldrene gjennom årsmøtet,
foreldremøtene og i skolens faste ukebrev annenhver uke på e-post.
§ 2 – Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg med inntil to – 2 – representanter for hvert trinn. Alle de
valgte representantene har møte- og stemmerett på FAUs møter.
Representanter til FAU velges for maksimalt 2 år av gangen.
§ 3 – Konstituering av FAU
FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder, nestleder og ett styremedlem til
DMS.
§ 4 – Møter og vedtak
FAU avholder ca. 4-6 møter i året. Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av medlemmene
krever det. Møteledelsen er lederens ansvar. Dette ansvaret kan delegeres til noen andre
medlemmer, men agendaen skal alltid være kjent for FAU-leder og resten av FAU. Møtereferater
offentliggjøres gjennom skolens faste ukebrev annenhver uke.
FAU er vedtaksdyktig dersom flere enn halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser tas
ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har FAUs leder dobbeltstemme.

§ 5 – Økonomi
Målsetningen til Drøbak Montessori Ungdomsskole er å skape ungdommer som er økonomisk
uavhengig. Forvaltning av inntekter knyttet til skolens mikroøkonomier håndteres mellom lærer og
elever i fellesskap.
§ 6 – Taushetsplikt
Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt
taushetsplikten.
§ 7 – Avgrensning av FAU sitt arbeidsområde
FAU skal ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller
skolens personale.
§ 8 – Rektors rolle
Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Det innebærer blant
annet at rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men også
gjennom FAU. Rektor og skolens ledelse har derfor rett til å orientere FAU om nødvendige saker
på FAU sine møter.
§ 9 – FAUs rolle
FAU skal bidra til et enda bedre læringsmiljø for skoleelevene på DMU. FAU har ansvaret for å legge
til rette for et godt hjem-skole-samarbeid.
§ 10 – Endringer 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.
Ved behandling av vedtektsendringer kreves det at minst 2/3 av medlemmene er til stede.
Blant disse kreves det 2/3 flertall for å endre vedtektene.

