Vedtekter for Foreldrerådet ved KG
Bakgrunn og formål
Foreldrerådet ved KG er underlagt den til enhver tid gjeldende lovgiving. Ut over det er foreldrerådet
underlagt foreldrene til elever ved KG. Formålet med ”Vedtekter for Foreldrerådet” er å gi regler for
hvordan Foreldrerådets arbeid skal praktiseres ved KG.
1. Klassekontakten
Foreldrerådets interesser ivaretas ved at foreldrene i foreldremøte i hver klasse velger 2
klassekontakter. Klassekontaktens oppgave er å organisere foreldrearbeidet og ivareta
kontakten skole og foreldre i sin klasse. Klassekontakten representerer foreldrene i klassen i
Klassekontaktmøtene. Det skal avholdes minst ett foreldremøte med valg av klassekontakter
per skoleår, med unntak av 3.klasse Videregående.
2. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
FAU organiserer og representerer Foreldrerådet i det løpende arbeid. FAU innkaller til
klassekontaktmøter. FAU foreslår retningslinjer for klassekontaktene. FAU ivaretar den
løpende kontakt med skolens ledelse på vegne av Foreldrerådet. FAU utpeker representanter
for foreldrene til skolestyret og til andre organer hvor foreldrene ved KG er representert.
3. Årsmøtet for klassekontakter
Årsmøtet for klassekontakter er Foreldrerådets øverste organ. Det skal avholdes minst ett
klassekontaktmøte i høstsemesteret i form av et årsmøte med følgende saker;
FAUs årsberetning og regnskap for siste skoleår
Revisors beretning
Valg av medlemmer til FAU
Valg av revisor
4. FAUs sammensetning og fordeling av verv
FAU velger leder, nestleder og kasserer blant medlemmene av FAU, ordinært i første FAUmøte etter årsmøte for klassekontakter. FAU utnevner en valgkomitè på minst 2 personer som
foreslår kandidater til vervene som leder, nestleder og kasserer. Valgkomitèen har også som
oppgave å innstille til valg av FAU-medlemmer.
5. Representasjon
Klassekontakter og FAU-medlemmer skal være foreldre/foresatte til elever ved skolen. Derom
klassekontakten eller FAU-medlemmet ikke lenger har barn ved skolen skal vedkommende
erstattes ved neste valg og senest påfølgende årsmøte.
6. Forslag til endringer i Vedtekter sendes FAU 1 måned før Årsmøte og vedtas med simpelt
flertall av fremmøtte på Årsmøtet for klassekontakter.
Vedtatt på Årsmøte 16.oktober 2008, med endringer vedtatt på årsmøte 9.november 2016

Retningslinjer for arbeidet i FAU
Bakgrunn og formål
Retningslinjene for arbeidet i FAU er underlagt den til enhver gjeldende lovgiving ved KG og
vedtektene for Foreldrerådet ved KG. Formålet med retningslinjene er å gi praktiske råd for hvordan
arbeidet i FAU skal organiseres for kontinuitet og effektivitet i arbeidet.
1. FAU skal ha mellom 8 og 10 medlemmer. Det skal tilstrebes en sammensetning av FAU som
representerer alle klassetrinn, og en miks av nye og gamle medlemmer av FAU. Medlemmer
av FAU må være innstilt på å bli sittende i 2 år (3 år er ønskelig). Et FAU medlem kan sitte
maks 5 år. Det er ikke noe krav at medlem av FAU er klassekontakt.
2. FAU følger skoleåret både hva gjelder aktivitetsprogram og økonomi.
3. 1.møte i høstsemesteret avholdes i god tid før første klassekontaktmøte. Avsluttet regnskap
fremlegges for foregående skoleår, som endelig skal godkjennes av Foreldrerådet
(Klassekontaktmøtet) på Årsmøtet.
4. 2.møte avholdes kort tid etter avholdt Årsmøte i Foreldrerådet, hvoretter det nye FAU
konstitueres ved valg av leder, nesteleder, kasserer. Videre aktivitetskalender besluttes.
Forslag til budsjett fremlegges og besluttes neste møte.
5. FAUs leder og nestleder velges for 1 år av gangen men skal fortrinnsvis være motivert til å
sitte i 2 år når de trer inn i vervet. For eksempel at leder eller nestleder velges blant FAU
medlemmer som har elever i 9.trinn eller 2.trinn videregående. FAUs leder velges fortrinnsvis
fra FAU medlemmer som har noe erfaring som medlem i FAU ved KG. Leder og nestleder
kan sitte maksimalt 3 år i vervet. Leder og nestleder skiftes ut samtidig.
6. Leder eller nestleder kaller inn til FAU møter. Leder representerer Foreldrerådet ved KG i
andre organer. For eksempel som foreldrenes representant i Kristelig Gymnasiums styre, KGs
Venner og KFU. Leder kan delegere representasjon i andre organer til nestleder.
7. Kasserer velges for 1 år av gangen. Kasserer bør ved valget være motivert for å sitte minst 2 år
i vervet. I vervet som kasserer er den fordel med kontinuitet samtidig som arbeidsbelastningen
ikke er høyere enn at det er mulig å sitte en lengere periode. En kasserer kan godt sitte i
vervet i 3-5 år.
8. FAU skal avholde møte i løpet av mai eller juni og innen skoleåret avsluttes. På dette møtet
velger FAU valgkomitè og avtaler tid for første FAU møte i høstsemesteret. Valgkomitèen
velges fortrinnsvis blant FAU medlemmer som ikke tar gjenvalg til FAU. Leder og nestleder
kan ikke velges til valgkomitèen. Valgkomitèen har ansvar for å innstille på valg av FAU
medlemmer og revisor til Klassekontaktmøte. Valgkomitèen inn stiller på valg til vervene som
leder, nestleder og kasserer i FAU. Ordinært senest innen første FAU møte etter årsmøtet.

