VEDTEKTER FOR FORENINGEN FAU ØSTENSJØ SKOLE
FORENINGENS NAVN
Foreningens navn er: FAU Østensjø Skole, og ble stiftet november 2017. FAU Østensjø skole er
foreldrenes arbeidsutvalg ved Østensjø skole i Oslo kommune.

FORMÅL
FAU skal være et felles forum for alle foresatte med barn på Østensjø skole. FAU skal ivareta de
foresattes interesser i skolesammenheng og være et kontaktledd mellom foresatte og ledelsen ved
Østensjø skole. FAU tilstreber et nært og utviklende samarbeid med skolen, og skal fremme
fellesinteressene til de foresatte. FAU er foresattes talerør overfor skolen. FAU skal bidra til godt
samarbeid mellom hjem og skole, og sikre reell medvirkning fra foresatte. FAU skal medvirke til at
foresatte tar aktivt del i å skape et godt lærings- og skolemiljø ved Østensjø skole.

SAMMENSETNING OG ORGANISERING
Medlemmene i FAU Østensjø skole utgjøres av en representant fra hver klasse. Representantene velges
for 1 år av gangen.
Styret velges blant representantene og består av leder, nestleder, kasserer og sekretær. FAU er
beslutningsdyktig når minimum 50% av valgte representanter møter. Leder har dobbeltstemme ved
stemmelikhet. FAUs styre forbereder og gjennomfører møtene samt handler på vegne av FAU mellom
møtene. Styret fremlegger budsjett og årsregnskap som skal revideres av valgt revisor og godkjennes av
FAU.

EIERFORM
Foreningen FAU Østensjø er selveiende. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av
disse.

VALG
Hver klasse velger en representant og en vara for kommende skoleår på foreldremøtet om våren.
Rett etter sommerferien velger FAU sitt styre, samt revisor, en representant til Skolemiljøutvalget og det
innstilles to representanter med to vara til Driftsstyret når de er på valg. Disse velges fortrinnsvis blant
medlemmene i FAU.

MØTER
Møtene holdes til vanlig på skolen. Det holdes minimum fire møter hvert semester, ytterligere møter
holdes ved behov. FAU-leder er ansvarlig for å kalle inn til møtene. Referat fra FAU-møtene legges ut på
FAUs område på skolens hjemmeside.

MØTERETT
Rektor, representanter for personalet og andre kan innkalles til møte i FAU dersom dette er ønskelig
herunder elevrådet. Disse kan også selv be om å få være med på møtet, eller deler av møtet. Rektor og
representanter for personalet kan be FAU-leder om å kalle inn til møte i FAU dersom særskilte grunner
er tilstede.

VEDTEKTENE
Vedtektsendringer vedtas ved simpelt flertall i FAU. Gjeldende vedtekter skal ligge tilgjengelig på FAUs
område på skolens hjemmeside.

FAUs ØVRIGE OPPGAVER
•
•
•
•
•
•
•

FAU informerer foresatte, og skolens personale om aktuelle saker, og gjennomfører jevnlig
møter med ledelsen.
FAU skal være representert på første foreldremøte for 1. og legge til rette for valg av FAUrepresentanter.
FAU gjennomfører ulike arrangement med skolen.
Overskudd fra arrangementer forvaltes av FAU
FAU foreslår grov aktivitetsplan – Årshjulet
FAU representanter deltar i Driftsstyret og Skolemiljøutvalget
FAU bidrar økonomisk til trinnvise skoleturer eller skoleavslutning

