
Vedtekter for Foreldrerådet og FAU ved Steinerskolen i Bærum 

 

Godkjent i Foreldreråd 23. april 2008, revidert i Foreldreråd 17.mars 2009 og 20. mars 2012. 

 

1. Definisjon 

Foreldreråd og FAU 

Privatskoleloven § 5-4 fastsetter at alle skoler skal ha et foreldreråd, der alle foreldre som har barn på 

skolen, er medlemmer. Foreldrerådet kan velge et arbeidsutvalg, FAU. 

2. Målsetting 

Foreldrerådet skal støtte arbeidet for å utvikle skolen som kulturinstitusjon med basis i Steinerskolens 

pedagogikk. Foreldrerådet skal arbeide for å skape en god kontakt mellom hjemmet og skolen, legge 

til rette for elevenes trivsel og positive utvikling og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. 

3. Struktur 

3.1 Foreldrerådet 

Alle foreldre som har barn ved skolen er medlemmer av Foreldrerådet. 

 

3.2 Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) 

FAU består av et styre og én valgt representant fra hvert trinn, 1. kl. – 10. kl. Inntil to representanter 

fra skolen kan møte; lærerne velger fortrinnsvis én representant. En representant fra skolens 

administrasjon kan også møte. 

 

3.3 Styret 

FAU har et styre bestående av tre til fem medlemmer; leder, sekretær, kasserer, og eventuelt to 

ordinære medlemmer. 

 

3.4 Arbeidsgrupper 

Arbeidsgrupper velges i hovedsak på FAU-møter. Arbeidsgruppene består av minst tre personer og 

forsterker seg selv etter behov. Antall grupper vil variere, men følgende grupper bør opprettes fast: 

 

 Kulturgruppe 

 Julemarkedskomité 

 Vårfestkomité 

 PR- og informasjonsgruppe 

 Trafikkutvalg 

 

3.5 Foreldrerepresentantene 

Foreldrerepresentantene representerer bindeleddet mellom klassene og skolen og har som sin 

primæroppgave å bidra til å skape gode relasjoner i klassen, mellom foreldre, lærere og barn. 

Hver klasse fra 1. klasse til 10. klasse skal ha to foreldrerepresentanter. Første gang velges det to 

representanter, fortrinnsvis én fra guttene og én fra jentene i klassen. I 1. klasse velges den ene for ett 

år og den andre for to år. De avløses av representanter som velges for to år. 

 

Til FAU velges det et hovedmedlem og et varamedlem, fortrinnsvis de samme som er 

foreldrerepresentanter. De velges for to år av gangen. 

Valg av foreldrerepresentanter skjer på første foreldremøte etter skolestart og senest innen 

utgangen av september. 


