
FAU VED TOKERUD SKOLE 
 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et 
arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell 
medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal 
representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. FAU er 
hjemlet i Opplæringslovens § 11- 4.  

Arbeidsområder for FAU 

 Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker 
 Samarbeide med Driftsstyret, Elevrådet, Skolemiljøutvalget, rektor og lærere 
 Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre 
 Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel Oslo kommunes 

ordensreglement 
 Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet 

Valgordningen 

Ved Tokerud skole organisere valg av foreldrekontakter og representanter til FAU på foreldremøte i 
september. FAU velger sin leder, nestleder og sekretær. I tillegg velger FAU representanter til skolens 
Driftsstyre og til Skolemiljøutvalget.  

Hva kan det kan samarbeides om: 

 Den enkelte elev (tilpasset opplæring, spesialundervisning osv.) 
 Foreldremøtene  
 Det fysiske skolemiljøet Opplæringslovens § 9a-2  
 Det psykiske skolemiljøet Opplæringslovens § 9a-3 
 Årsplaner og innhold i undervisningen 
 Foreldreundersøkelsen og elevundersøkelsen  

Hva forventes av meg som FAU-medlem? 

Mange nyvalgte medlemmer av FAU er usikre på hva som forventes av dem og hva FAU egentlig skal 
arbeide med. Nedenfor er det listet opp noen forslag til aktuelle oppgaver for FAU.  

 Lage plan for hjem-skole-samarbeidet ved skolen. En slik plan kan være en del av skolens 
virksomhetsplan. 

 Vurdering av skolens virksomhet på bakgrunn av blant annet informasjonen som ligger på 
Skoleporten  

 I samarbeid med Skolemiljøutvalget bidra aktivt til et godt læringsmiljø, håndtering og 
forebygging av mobbing og oppfølging av § 9a i opplæringsloven  

 Se på hvordan digitale verktøy kan utnyttes i hjem-skole-samarbeidet. 
 Lage en plan for FAUs informasjonsvirksomhet, blant annet FAUs plass på skolens nettside og 

hvordan FAU kan nå alle foreldrene som har barn ved skolen.  
 Arrangere kurs for foreldrekontaktene. 
 Utarbeide rutiner for problem- og konflikthåndtering i hjem-skole-saker. 
 Samarbeide med elevråd om aktuelle saker av felles interesse. 
 Hvordan kan skolen samarbeide godt med alle foreldre? Finnes det andre former og arenaer for 

samarbeid i tillegg til de vi har 

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§9a-2
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§9a-3
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Elevundersokelsen/
http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/default.aspx
http://www.fug.no/index.php?id=4660095

