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Alle foreldre ved skolen danner foreldrerådet/foreldreforeningen. 
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldrerådets arbeidende organ. 
I praksis betyr det at foreldrerepresentantene møter i FAU månedlig. 
De skal målbære synspunkter fra foreldre i klassen de representerer. 
Videre skal de referere fra FAU-møtene og tilbake til klassene. Repre-
sentanter fra skolens ledelse deltar på FAU-møtene.

Gjeldende vedtekter for Foreldrerådet og Foreldrerådets Arbeidsutvalg 
ved Steinerskolen i Fredrikstad.

§1 Formål
Foreldrerådet/foreldreforeningen ved Steinerskolen har som formål:
Å ivareta foreldrenes og barnas interesser ved skolen.
Å opprettholde et tillitsfullt forhold mellom skolens foreldre og 
lærerkollegiet.
Å arbeide for økt bevissthet og kunnskap om den antroposo#ske 
pedagogikken i foreldregruppen ved skolen og barnehagen.
Å stimulere til et nært samarbeid mellom skolen/barnehagen, forel-
drene og lokalsamfunnet.
Å formidle gjensidig informasjon og meningsutveksling mellom 
skolen /barnehagen og foreldrene.
Å støtte skolen/barnehagen økonomisk og stimulere medlemmene 
til positiv innsats til beste for skolen og barnehagen.

§2 Medlemmer
Medlemmer av foreldreforeningen/foreldrerådet er alle skolens 
foreldre eller foresatte i foreldrenes sted. Det er anledning til å tegne 
støttemedlemskap for interesserte som vil slutte opp om skolen og 
som står skolens idé nær.

§3 – Organisering
A. Foreldreforeningen/foreldrerådet ledes av FAU. FAU består av 
en representant fra hver klasse, en representant fra barnehagen, en 
elevrådsrepresentant og daglig leder ved skolen.
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B. Klasserepresentantene velges på årets siste foreldremøte før som-
merferien. Prinsippet er at det i førsteklasse velges en klasserepresen- 
tant og en vara. I andreklasse skal vara bli klasserepresentant og ny 
vara velges. På denne måten blir det god arbeids%yt i FR- arbeidet.

C. I FAU skal det være et styre. Dette skal bestå av en leder , en 
nestleder/vara, en kasserer og en sekretær. Disse vervene velges på 
foreldreforeningens/foreldrerådets årsmøte i juni.

D.Foreldreforeningen/foreldrerådet har også to representanter i 
styret til skolens stiftelse. Disse representantene velges på foreldre-
foreningens/foreldrerådets årsmøte. Disse representantene har en 
vararepresentant og det er foreldreforeningens/foreldrerådets leder

§4 – Valg
Det er %ere verv som må besettes og %ere av disse velges på forel-
drerådets/foreldreforeningens årsmøte i juni. På årsmøtet kan alle 
foreldre og foresatte med barn ved skolen møte. Alle medlemmer i 
foreldrerådet/foreldreforeningen har stemmerett på årsmøtet.

Valgkomitéens arbeid
På foreldreforeningens/foreldrerådets årsmøte skal det velges en 
valgkomite. Denne velges for en periode på to år. Medlemmer til 
valgkomiteen velges blant de fremmøtte, det er kun medlemmer i 
foreldreforeningen/foreldrerådet som kan velges. 

Valgkomiteen er ansvarlig for å ska&e kandidater til følgende verv:
To representanter til skolens stiftelsesstyre
Leder av foreldrerådet 
Nestleder av foreldrerådet 
Kasserer for foreldrerådet
Sekretær for foreldrerådet

Valgkomiteen innstiller en eller %ere kandidater hvert år. Kandida-
tene må være medlemmer av foreldrerådet. Valgkomiteen begrun-
ner sin innstilling skriftlig og redegjør for denne på foreldrerådets 
årsmøte. Det er anledning for medlemmer av foreldrerådet å 
fremme kandidater i tillegg til de som er innstilt fra valgkomiteen. 
Kandidatene må være medlemmer av foreldrerådet. Kandidaturet 
begrunnes skriftlig og redegjøres for på foreldrerådets årsmøte. 
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Valg av representanter til skolens stiftelsesstyre
Det er to foreldrerepresentanter i stiftelsesstyret, men det velges 
kun en ny på hvert årsmøte. På denne måten opprettholdes det en 
kontinuitet i stiftelsesstyret.

Valg av representanter til styret i foreldreforeningen/foreldrerådet
Valg av leder av foreldrerådet:
Leder velges i partallsår og er vara for foreldrerepresentantene i sko-
lens stiftelsesstyre og velges for en periode på to år.
Valg av nestleder av foreldrerådet:
Nestleder velges i oddetallsår for en periode på to år.
Valg av kasserer for foreldrerådet:
Kasserer velges i oddetallsår for en periode på to år.
Valg av sekretær for foreldrerådet :
Sekretær velges i partallsår og velges for en periode på to år.

§5 – Foreldrerådets arbeidsutvalgs (FAUs) arbeid og ansvar

Gjennom FAU skal lærerkollegiet regelmessig holde foreldrene ori-
entert om skolens utvikling og spørre foreldrene til råds i saker som 
angår barna eller foreldrene. Foreldrerepresentantene i FAU skal på 
sin side holde lærerkollegiet orientert om foreldrenes holdninger og 
ønsker. Foreldrerådet er også foreldrenes kanal i saker som ønskes 
tatt opp med lærerkollegiet.

FAUs beslutninger tre&es vanligvis ved enighet. Ved eventuelle vo-
teringer gjelder 2/3 %ertall av fremmøtte. FAU er ikke beslutnings-
dyktig med mindre halvparten av medlemmene er tilstede.

Stemmeberettigede medlemmer i foreldrerådet er styret og de valgte 
klassekontaktene. Forhandlingene i FAU ledes av styret. Ingen i 
foreldrerådet har dobbeltstemme. FAU avholder minst ett møte 
hver måned. Styret har ansvar for innkalling med minst 1 ukes 
varsel.
FAU er ansvarlig for skriftlig informasjon til foreldrene om sitt 
arbeid minst 3 ganger årlig.
Leder står ansvarlig for kontakt med lærerkollegiet og kan represen-
tere foreldrene i kollegiemøter og delta på foreldremøter og infor-
masjonsmøter ved behov.
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FAU kan gi adgang til andre enn medlemmene til å delta på FAU-
møter. Saker som ønskes behandlet må være levert styret senest 1 
uke før FAU-møte, saker kan likevel legges uanmeldt frem på et 
FAU-møte, men man kan da ikke kreve en beslutning.

§ 5 – Årsmøtet

Årsmøtet i foreldrerådet/foreldreforeningen avholdes hvert år i tiden 
1. mai – 15. juni etter skriftlig innkalling med 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med samme skriftlig 
varsel.
Lærerkollegiet kan anmode styret om å holde ekstraordinært 
årsmøte.
Årsmøtet skal motta rapport om styrets virksomhet. Det kan 
kommentere rapporten og årsregnskapet og gi pålegg til styret om 
arbeidsoppgaver.
Forslag til styret om vedtektsendringer skal forelegges årsmøtet og 
må være sirkulert til medlemmene med minst 1 måneds varsel. 
Vedtak i årsmøtet fattes med 2/3 %ertall blant de fremmøtte. Stem-
merett på årsmøtet har kun medlemmer.
Foreningens styre velges på årsmøtet for kommende skoleår.

Styret konstituerer seg selv.

Styret i FAU velges på årsmøtet. Styremedlemmer kan velges fra an-
dre enn foreldrerepresentantene i FAU. Styremedlemmer bør likevel 
ha minst ett års erfaring fra FAU.

§ 6 - Foreldreforeningens midler

Midler til #nansiering av foreldrerådets/foreldreforeningsens virk-
somhet i samsvar med formålsparagrafen ska&es til veie ved frivillige 
bidrag, markeder og lignende. Midlene forvaltes av styret etter egne 
retningslinjer. Foreldrerådets/foreldreforeningens regnskap legges 
frem for årsmøtet. Regnskapet revideres av en revisor som velges på 
årsmøtet for 1 år av gangen.



28

§ 7 - Oppløsning av Foreldreforeningen

Foreningen kan oppløses ved beslutning av foreldrerådet, rati#sert 
skriftlig av 4/5 av medlemmene. I tilfelle oppløsning skal forenin-
gens midler gå til Eierstiftelsen Steinerskolen i Fredrikstad.

Steinerskolenes foreldreforbund

SFF organiserer alle foreldre ved steinerskolene i Norge. Foreldrerå-
dets arbeidsutvalg (FAU) ved vår skole har vedtatt at
alle foreldre ved vår skole er medlemmer i foreldreforbundet. Kontin-
genten på kr. 300 per år som faktureres sammen med skolebetalingen 
fordelt over hele året.

Kontakt:
Hilde Lengali
e-post:hilde@foreldrene.no
Hjemmeside: www.foreldrene.no


