Vedtekter for foreningen FAU Hovseter
(sist endret i årsmøte 27.09.2021)
§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er FAU Hovseter, og ble stiftet i februar 2016.
§ 2 FAUs medlemmer
Alle foreldre/foresatte ved Hovseter skole er medlemmer i foreldrerådet. Alle medlemmer av
foreldrerådet har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i FAU Hovseter. FAU Hovseter velges av
foreldrerådet og er det utøvende organet for foreldrerådet. FAU Hovseter består av klassekontakter
valgt av foreldre fra alle skolens klasser (foreldreråd). Foreldre som ikke er klassekontakter, men
som ønsker å bidra i FAU Hovseters styre kan melde seg direkte til FAU styrets leder.
Det kalles inn til 2 stormøter i løpet av skoleåret, hvorav det ene er årsmøte. Alle klassekontaktene
innkalles til stormøtene, med to ukers varsel.
FAU Hovseter velger to representanter og vararepresentanter til skolens driftsstyre. FAU Hovseter
kan uttale seg om saker i fra rektor, skolens driftsstyre, skoleadministrasjonen og/eller bydelen.
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.
§ 3 Formål og oppgaver
FAU Hovseter er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. Foreningen skal sikre reell medvirkning
for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt. FAU Hovseter skal
på eget initiativ fremme saker de mener er viktige. FAU Hovseter har informasjonsplikt overfor alle
foreldre. På Hovseter skole informeres foreldre og foresatte via e-post, skolens hjemmeside og årlige
informasjonsmøter.
§ 4 Årsmøte
Årsmøtet som holdes hvert år i september, er foreningens høyeste myndighet. Deltagere på
årsmøtet er alle klassekontakter og styret i FAU Hovseter.
Styret innkaller klassekontaktene til årsmøte med to ukers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted
for møtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles. Forslag til endring av vedtektene skal
sendes ut sammen med innkallingen.
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne regnskap.
2. Velge nytt styre.
3. Behandle innkomne saker.
4. Eventuelt godkjenne og endre vedtektene for foreningen FAU Hovseter.
Årsmøte ledes av leder for styret i FAU Hovseter. Hver deltager på årsmøtet har en stemme hver.
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Møteleder skal sørge for at det føres protokoll for
årsmøtet.
En beslutning på årsmøtet krever flertall av de avgitte stemmer. Årsmøtet er beslutningsdyktig når
både minst 2/3 av skolens klasser er representert og minst 2/3 av FAU Hovseters styre er til stede.

Det kan ikke stemmes ved fullmakt.
§ 5 Styrets oppgaver
Foreningen ledes av et styre på 6 til 9 medlemmer som velges på årsmøtet av klassekontaktene.
Styret velges for 1 år av gangen.
Styret bør ha minst én representant fra hvert klassetrinn. Styret konstituerer seg selv snarest mulig
etter årsmøtet. Styret bør inkludere følgende roller: Leder, nestleder og økonomiansvarlig
Styret skal:
1. Planlegge, kalle inn og lede FAU-møtene.
2. Skrive referat fra FAU-møter, og gjøre referatene tilgjengelige for foreldre og foresatte.
3. Iverksette årsmøtets bestemmelser, og utarbeide årshjul for inneværende skoleår. Årshjulet
publiseres på skolens hjemmeside.
4. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid
gjeldende instrukser og bestemmelser.
5. Organisere og koordinere aktiviteter som FAU bestemmer. Oppnevne etter behov
komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
6. Være foreldrenes kontakt mot skolens ledelse og legge til rette for at skolens ledelse kan delta i
møtene for å sikre god informasjonsutveksling. Skolens ledelse har ikke stemmerett på FAU-møtene.
7. Planlegge og gjennomføre FAU Hovseters årsmøte.
Styret kan fatte beslutninger når minst 2/3 av styret er tilstede. En styrebeslutning krever flertall av
de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Foreningen tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.
§ 6 Økonomi og bruk av FAU sine midler
De midler som FAU disponere skal i første rekke komme elevene direkte til gode og ikke gå til formål
som normalt dekkes av skolens vanlige drift.
Midlene kan fordeles til tre typer tiltak:
- Sosiale tiltak som støtte i forbindelse med klassetur og andre tiltak til elevenes felles glede og nytte
som ikke inngår i skolens daglige drift. FAU har som tradisjon tildelt penger til underholdning på
juleballene, samt sørget for betaling av utgifter knyttet til faste arrangementer som 17. mai frokost
for 10. klasse. Kontinuitet i slik støtte skal prioriteres.
- Tiltak som gir en merverdi i forhold til skolens drift og investeringer, som for eksempel kan
forbedre skolens ute- og innemiljø eller kvaliteten på i undervisningen. Søknad om støtte til tiltak
kan fremsettes av skolens ledelse, foreldre eller elevrådet.
- Utlysning av pengestøtte som elevene kan søke på. Aktuelle søkere kan være en gruppe elever, en
eller flere klasser eller elevrådet på vegne av alle elevene. En forutsetning for tildeling er at tiltaket
kommer flere elever til gode og at det bidrar til læring og/eller trivsel på skolen. Til grunn for
tildeling skal det ligge en skriftlig søknad og et budsjett for aktiviteten. Resultatet fra aktiviteten skal
rapporteres til FAU.
FAU sine finansielle midler skal plasseres på bankkonto.

Regnskap for FAU fremlegges årlig for godkjennelse av årsmøtet. Bilag skal oppbevares i 3 år hos
styrets leder eller den leder bemyndiger.
§ 7 Vedtektsendring
Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til styret. Endringene tas opp og vedtas/vedtas
ikke på årsmøtet. Eventuelt må det kalles inn til ekstraordinært årsmøte.
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.
§ 8 Taushetsplikt
FAUs medlemmer er automatisk underlagt taushetsplikten, jf. Opplæringsloven §15-1. FAU Hovseter
skal imidlertid ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre
eller skolens personale.

