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Samarbeidet mellom hjem og skole er nedfelt i både læreplan og opplæringslov:

Opplæringsloven

§ 1-1. Formålet med opplæringa
Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne 
dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og 
forankring.

§ 11-4. Foreldreråd ved grunnskular
På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, 
er medlemmer. Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at 
elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal 
arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel 
og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. 
Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege 
vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine 
av representantane.

§ 13-3d. Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for foreldresamarbeid
Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for samarbeid med foreldre, høvesvis i 
grunnskolen og i vidaregåande opplæring. Organiseringa av foreldresamarbeidet skal ta 
omsyn til lokale tilhøve. Departementet gir nærmare forskrifter

Fagfornyelsen – overordna del

«Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og samarbeidet skal 
bidra til å styrke elevenes læring og utvikling.»

Innhold



4  Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 5 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) bidrar til en trygg og god skole for alle. Her får du 
vite mer om oppgaven og hvordan du kan jobbe dersom du tar verv i FAU.

Alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø. Dette ansvaret hviler på både deg som 
forelder og skolen. Sammen er dere hverandres viktigste medspillere i jobben med å 
sørge for at barna har det bra, lærer og utvikler seg. Godt samarbeid handler først og 
fremst om å følge opp hver enkelt elev gjennom utviklingssamtaler, konferansetimer og 
dialog i hverdagen. Samtidig er det viktig å jobbe for et godt skolemiljø generelt. Barna 
lever i et skolesamfunn og er en del av et sosialt fellesskap. Foreldrerådets arbeidsutvalg 
(FAU) er blant de lovbestemte utvalgene som skal bidra til et godt skolemiljø for 
alle. Hovedoppgaven er å sette samarbeidet mellom hjem og skole i system og gi 
foreldregruppen reell innflytelse på skolehverdagen.

Hva er Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)?

Når du har barn på skolen, er du automatisk en del av Foreldrerådet. Foreldrerådet 
velger representanter til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) – én eller flere fra hver 
klasse. Til sammen utgjør de et utvalg som skal ha mulighet til å påvirke skolehverdagen 
og være en konstruktiv samarbeidspartner for skolen. FAU kan komme med råd og 
innspill, men også ta opp saker på eget initiativ.

Valg av FAU kan gjøres på flere måter, og det er ulik praksis ved ulike skoler. 
Grunnleggende demokratiske prinsipper om flertall og representasjon gjelder.

Hvordan er FAU organisert?

Hvordan FAU er organisert og hvilke oppgaver det har, varierer fra skole til skole. 
Utvalget kan bestå av alt fra 5 til 20 personer, avhengig av størrelsen på skole. Noen 
velger å ha leder, nestleder, kasserer og sekretær – eventuelt også et styre. Sistnevnte 
gjør det ofte enklere å fordele arbeidsoppgaver og ansvar, særlig på skoler med mange 
FAU-representanter. FAU konstituerer seg selv. FUG anbefaler at det lages vedtekter.

Hva er FAU sitt mandat?

Foreldrerådets arbeidsutvalg er foreldregruppens talerør i samarbeid med skolen og 
skal bidra til et trygt og godt læringsmiljø for alle. Målet med FAU er å gi foreldrene 
reell medvirkning i skolens virksomhet og utvikling. At deres synspunkter blir hørt 
og tatt hensyn til, slik opplæringsloven krever. Det handler ikke om å gi den ene eller 
andre parten rett i enkeltsaker, men å sikre at foreldrenes stemme også er representert. 
Rektor skal legge til rette for godt samarbeid og dialog mellom skolen og FAU. 
Representantene har på sin side ansvar for å følge opp, vedlikeholde og videreutvikle 
samarbeidet.

FAU skal samarbeide med:
• Skolens ledelse og ansatte
• Elevrådet
• Foreldrekontaktene
• Resten av foreldrene ved skolen
• Kommunale foreldreutvalg, hvis kommunen har det

FAU sine hovedoppgaver er å medvirke aktivt i:
• Vurdering av skolen
• Utviklingsarbeid i skolen
• Utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene
• Planlegging og oppfølging for å fjerne mobbing
• Sosiale tiltak for elevene
• Organiseringen av undervisningen
• Utforming av egen skoles mål
• Prosjekter som gjennomføres i skolen (f.eks. IKT)
• Arbeidet med det fysiske skolemiljøet
• Arbeidet med nærmiljøets trafikkforhold
• Å få et godt samarbeid mellom hjem og skole
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Hva bør du vite som ny FAU-representant?

Før du tar fatt på rollen som FAU-representant er det lurt å kunne litt om hvordan 
skolesystemet er bygd opp. Mange skoler tilbyr kurs for å bidra til et velfungerende FAU. 
Savner du skolering eller oppfølging? Ta initiativ til en samtale med ledelsen.

Du bør bli informert om:
• Hvordan skolen er organisert
• Gjeldende læreplan
• Hvem som styrer hva
• Hvordan skolen jobber for å sikre et trygt og godt miljø
• Hvilke rutiner skolen har for å håndtere skolemiljøsaker

Hvordan bør utvalget jobbe?

Det er viktig med gode rammer for hvordan 
samarbeidet mellom FAU og skolen skal 
fungere. Hverdagen er travel, og det er mye 
å følge opp med barn i skolealder. Med en 
møteplan og et årshjul som konkretiserer 
FAU sine faste og løpende oppgaver, 
blir det enklere å få mest mulig ut av 
møtevirksomheten og oppfølgingsarbeidet. 
Bruk tiden til det beste for barna.

Her er noen tips for å sette arbeidet i 
system:
• Lag vedtekter som beskriver hvordan dere 

velger representanter og for hvor lenge, 
hvor mange dere skal være og de ulike rol-
lene.

• Det er lurt å velge representanter for to år av gangen med mulighet for overlapping. 
På den måten sikrer dere kontinuitet i arbeidet.

• Lag et årshjul sammen med skolen, som avklarer hva FAU skal bidra med og hva dere 
kan forvente av skolen. Hvilke saker skal FAU få informasjon om og i hvilke saker kan 
dere være med og legge premisser? Kanskje finnes det oppgaver skolen gjerne vil at 
dere gjennomfører?

• Lag et årshjul med oversikt over faste aktiviteter. Da blir det enklere å huske hva ut-
valget skal gjøre og følge opp i ettertid.

• Dokumenter aktivitetene og hvordan dere jobber i form av sakslister og referater. 
Sørg for å lagre dette på en digital plattform som kan leveres videre. På den måten 
slipper nye foreldrerepresentanter å starte på nytt. Skolen har ansvar for følge opp at 
dette skjer.

Forslag til årshjul og 
vedtekter kan du finne 
på www.fug.no

Se også siste side for 
QR-koder til verktøy-
kasse og gode tips. 
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Forslag til rollebeskrivelser i FAU

Leder:
• Kalle inn til møter.
• Lede FAU-møtene.
• Ta ansvar for å bringe saker fra FAU videre til skole, ledelse eller videre til høyere 

organ, dersom det er nødvendig i saken. FAU-leder sitter også i SU.
• Holde presentasjon på foreldremøte om FAU sitt arbeid.
• Skrive evt. årsrapport, dersom vedtektene tilsier det. Denne gås gjennom i siste møtet 

i FAU før sommeren.
• Gi uttalelser til media på vegne av FAU når det er aktuelt.
• Takke administrasjon, rektor, lærere og SFO/AKS på sommeravslutningen.
• Melde endring i Brønnøysundregisteret, dersom FAU er meldt inn som forening.

Nestleder:
• Fungere som stedfortreder når leder av FAU ikke har anledning til å møte.
• Representere FAU ovenfor foreldrekontaktene og holde oversikt over hvem som er 

foreldrekontakter på det enkelte trinn.
• Sørge for utsendelse av informasjon fra FAU til foreldrerådet via foreldrekontaktene.
• Ha ansvar for å informere foreldrekontaktene og holde dem oppdatert på det som 

skjer i FAU.
• Fungere i samarbeid med foreldrekontaktene som en ”valgkomité” ved valg av 

representanter til FAU.

Kasserer:
• Holde oversikt over økonomien i FAU og ta ansvar ved utgifter eller innskudd.
• Disponere FAU sin bankkonto. (Innrett gjerne nettbank slik at utbetalinger må 

godkjennes av én FAU-representant i tillegg til kasserer)
• Sette opp budsjett for FAU.
• Følge opp innbetalinger.
• Sørge for betaling av fakturaer og utlegg.
• Føre regnskap med bilag for FAU sine inntekter og kostnader.
• Sette opp årsregnskap.

Sekretær:
• Ansvarlig for å skrive referat fra møtene i FAU. Dette legges ut på skolens 

hjemmeside. (Oppgaven kan eventuelt rullere mellom FAU-representantene.)
• Bistå leder og nestleder ved behov.
• Skrive referat (og arbeidsdokument) fra møtene og sende dette representantene i 

FAU.
• Føre arkiv som skal inneholde referat fra FAU-møtene.
• Vedlikeholde innhold i Dropbox, Disk, Teams eller annen digital plattform som brukes.

Møtepunkter

FAU bør ha god dialog og jevnlige møter med skolens ledelse. Et eksempel på god 
praksis er at rektor har formøte med FAU-styret eller leder/nestleder, eller at FAU har 
«skolen informerer» som fast sak i hvert møte. I mange saker kan dere be om at en 
representant fra skolen redegjør for eller innleder om en spesiell sak. Ved noen skoler er 
rektor tilgjengelig på kontoret under FAU-møtet, i tilfelle FAU har behov for avklaringer. 
Sørg for å informere foreldrekontaktene og resten av foreldrene ved skolen om hva som 
foregår i utvalget, for eksempel via skolens hjemmeside. Ikke glem å inkludere elevene 
og få innsikt i hvordan de opplever skolehverdagen. Inviter Elevrådet til å delta på FAU-
møter, eksempelvis en gang hvert halvår.

Hvorfor engasjere seg i FAU?

Som FAU-representant, får du mulighet til å: 
• bli godt kjent med skolens virksomhet 
• bli kjent med skolens ledelse 
• bli kjent med andre foreldre 
• bidra til kvalitetsutvikling av skolen 
• bidra i arbeidet for en bedre skolehverdag for 

elevene 

Samarbeid – hvem er det viktig å 
samarbeide med? 
• skolens ledelse og ansatte 
• skolens samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg
• foreldrekontaktene, og bidra til at samarbeidet 

på gruppe/klassenivået fungerer 
• foreldre ved skolen 
• elevrådet

Den store høstjakta
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FAU – hva skal vi gjøre?
• fremme fellesinteressene til foreldrene 
• medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø 
• bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole 
• legge til rette for positiv utvikling hos elevene 
• skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

FAU – hva bør vi gjøre? 
• ha god dialog og jevnlige møter med skolens ledelse og andre utvalg
• sikre god kommunikasjon internt i FAU men også med foreldrekontaktene og resten 

av foreldrene ved skolen
• sikre godt samarbeid med elevrådet
• utarbeide mål for eget arbeid og finne et realistisk nivå på antall oppgaver og aktivi-

teter 
• diskutere hva som er viktigst å prioritere
• lage et årshjul der oppgaver og aktiviteter legges inn

FAU – hva kan vi gjøre?
• kan være en ressurs i arbeidet med å komme med innspill rundt temaer i skolen
• kan på eget initiativ ta opp saker 
• kan ha kontakt med lag, organisasjoner og næringsliv i nærmiljøet 

Klassekontakt

Klassekontakt er ikke en lovpålagt funksjon, men er likevel viktig for et godt samarbeid 
mellom foreldrene og kontaktlæreren.
Foreldrene velger en eller to klassekontakter i sin klasse i starten av skoleåret, og disse 
har som ansvar å være bindeledd mellom foreldrene og kontaktlæreren.   

Hvilke oppgaver har klassekontakten?
• Ha god kontakt med foreldrene i klassen, spør om innspill og ivareta deres interesser i 

møte med skolen.
• Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren tidlig i skoleåret.
• Formidle foreldrenes innspill og synspunkter til kontaktlærer, FAU eller rektor.
• Gi innspill til kontaktlærer; Hva synes foreldrene det er viktig å få informasjon om?
• Ta initiativ til sosiale arrangementer for foreldre og elever.
• Organiser foreldredeltakelsen i arrangementer, for eksempel 17. mai-feiringen på  

skolen.
• Sørg for at noen tar kontakt med nye foreldre, det vil si foreldre til elever som begyn-

ner i klassen midt i skoleåret. En telefonsamtale eller et lite besøk kan få de nye for-
eldrene til å føle seg velkommen og for eksempel bidra til at de kommer på foreldre-
møter.

• Be kontaktlæreren sende ut oppdaterte klasselister. Det er kontaktlærerens oppgave 
å informere foreldrekontakten om nye elever/foreldre.

Valgt til klassekontakt?
• Avtal et møte med kontaktlæreren, hva kan dere foreldre gjøre for å hjelpe til med 

barnas skolehverdag?
• Bidra i planlegging av foreldremøtene.
• Spør om hvilke forventninger kontaktlæreren og skolen har til klassekontaktene.
• Avtal møter gjennom året, helst i forkant av foreldremøtene.
• Ta opp saker som foreldrene er opptatt av.
• Spør om kontaktlæreren kan hjelpe til med å arrangere sosiale sammenkomster, og 

om han eller hun ønsker å være med.

Husk at du som klassekontakt i noen saker kan ha taushetsplikt. Opplæringsloven 
paragraf 15 slår fast at Forvaltningsloven paragraf 13 om taushetsplikt gjelder. 
Taushetsplikten gjelder i skolesammenheng personlige forhold. Med dette menes at 
taushetsplikten omfatter opplysninger både om elever, foreldrene, skolens personale 
og deres familier. For eksempel vil det gjelde opplysninger om en elevs slektskaps-, 
familie- og hjemmeforhold. Opplysninger om at en elev og familien har en sak gående 
med barnevernet, vil omfattes av taushetsplikten. At en elev eller hans familie mottar 
sosialhjelp, og opplysninger om fysiske eller psykiske problemer av en eller annen art, er 
andre eksempler.
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Samarbeidsutvalget i skolen (SU)

Ved alle norske skoler skal det finnes et samarbeidsutvalg (SU) eller et driftsstyre. Disse 
utvalgene skal bestå av representanter fra foreldrene, elevene, undervisningspersonale, 
andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor er den ene. 
Foreldrerepresentantene skal, ifølge opplæringsloven § 11-4, være fra FAU. Den ene 
representanten skal være FAU-lederen.

Det er kommunens ansvar at alle grunnskoler i kommunen har et samarbeidsutvalg 
eller et driftsstyre, dette sier opplæringsloven paragraf 11. Hvordan kommunen 
organiserer driften av utvalgene, varierer. Det vanligste er at kommunen etablerer 
et samarbeidsutvalg ved skolene, men noen kommuner har et driftsstyre i stedet. 
Foreldrerepresentantene har rett og plikt til å delta i både samarbeidsutvalget og 
driftsstyret, i henhold til opplæringsloven paragraf 11. Rektor har møte- og talerett og 
kan fremme saker.

Driftsstyre eller samarbeidsutvalg?
• Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, men er kun 

et rådgivende organ, og har ikke beslutningsmyndighet.
• Driftsstyre er et besluttende organ, og kan sammenlignes med et styre for en bedrift. 

Driftsstyre kan erstatte samarbeidsutvalget. Det er den enkelte kommune som be-
stemmer om skolene skal ha et driftsstyre, og hvilken myndighet driftsstyre skal ha. 
Foreldrene skal alltid være representert med to personer i driftsstyret.

Samarbeidsutvalget/driftsstyret har rett til å uttale seg om alle saker som 
gjelder skolen, f.eks.:
• Ordensreglementet på skolen.
• Utviklingsplaner for skolen.
• Forslag til budsjett.
• Plan for hjem-skole-samarbeid.
• Skolevurdering.
• Trafikkforholdene til og fra skolen.
• Skoleskyss.
• Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene.

Fem tips til arbeid med samarbeidsutvalget/driftsstyret:
• Fordel roller. Velg en leder, nestleder og sekretær og gi dem tydelige roller.
• Lag et årshjul for utvalgets aktiviteter gjennom skoleåret.
• Lag en møteplan på første møtet der dere avtaler møter for hele året.
• I god tid før hvert møte i SU, spør skolen om skolemiljø-saker som har kommet inn, 

hva slags type saker det har vært, hvordan de er blitt håndtert og utfallet av sakene, 
hvor mange alvorlige saker har eventuelt blitt meldt til kommunen og hvor mange har 
blitt klagd inn til Fylkesmannen.

• Sett av tid til å diskutere gjennomføring og resultater av Elevundersøkelsen og Forel-
dreundersøkelsen, og kom med forslag til tiltak dere mener skolen kan sette i gang.

Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget er et utvalg bestående av elever, foreldre, skolens ledelse og ansatte, 
kommunen (grunnskole) og fylkeskommunen (videregående). Elevene og foreldrene 
skal være i flertall.

Opplæringsloven paragraf 11 sier at “Skolemiljøutvalget skal jobbe for at skolen, ansatte, 
elever og foreldre bidrar aktivt for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har 
rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.” Skolemiljøutvalget har som 
oppgave å bli enige om hva som er et godt skolemiljø og legge planer for hvordan man 
oppnår dette.

Dette innebærer for eksempel prioritering og konkrete planer for å:
• Stoppe mobbing og hindre at noen føler seg utenfor.
• Forbedre det fysiske læringsmiljøet.
• Følge med på skolens planer for trivsel og det sosiale miljøet og følge opp disse, 

samt foreslå slike aktiviteter selv.
• Gi innspill til ordensreglementet.
• Følge opp Elevundersøkelsen.

Deltakelse og myndighet
SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltakene selv, men skal passe på og følge 
opp at forbedringer blir gjort. Foreldrene og elevene skal spesielt bli hørt i sakene i 
utvalget og skal være i flertall. Elevrådsrepresentantene skal kalles inn til møtene, men 
hvis de ikke er til stede skal foreldrepresentantene ha dobbeltstemme. De skal ikke 
være til stede hvis utvalget behandler saker som gjelder andre elever, eller der de andre 
medlemmene har taushetsplikt. Hvis de likevel får høre om noe som gjelder en annen 
elev, har de taushetsplikt.

Utvalget har rett til å være med når skolen lager planer for skolemiljøet, være med i 
møter med skoleledelsen og gi råd til rektor som har ansvaret for at skolen oppfyller 
lovens krav om et godt skolemiljø.
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Kommunalt foreldreutvalg

Hver grunnskole i Norge har et lovfestet foreldreråd del alle foreldre som har barn ved 
skolen er medlemmer. Foreldrerådet skal velge et arbeidsutvalg, FAU.
Litt under halvparten av Norges kommuner har også et kommunalt foreldreutvalg 
(KFU) som representerer alle foreldreutvalgene i en kommune. De kommunale 
foreldreutvalgene er opprettet på frivillig basis, og er ikke lovpålagt.
Hvilke arbeidsoppgaver og organisasjonsmodeller som gjelder for et eventuelt KFU i 
din kommune er avhengig av kommunens størrelse, tallet på grunnskoler, kommunens 
administrative og politiske organisering og en rekke andre forhold.

Dette kan være eksempler på oppgaver i de kommunale foreldreutvalgene:
• Informasjon til skolene om aktuelle saker som berører alle foreldreutvalgene i  

kommunen. Dette kan for eksempel gjøres ved at referatene fra styremøtene i KFU 
sendes til FAU lederne ved hver skole.

• Ivareta foreldrenes synspunkter i de politiske beslutningsorganene i kommunen.
• Bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom skolene i kommunen.
• Arbeide for at tillitsvalgte foreldre ved skolene i kommunen får opplæring, slik at de 

kan ivareta sine oppgaver på den enkelte skolen på en best mulig måte.

For at KFU skal lykkes med arbeidet og sikres kontinuitet er det viktig at en kan vise til 
resultater. Vi anbefaler at sakslisten ikke er for lang, at man konsentrerer arbeidet og 
ikke «bruker opp ressurspersoner på for mange saker. Slik er det større sannsynlighet at 
man får til gode resultater i målene man jobber mot.
FAU jobber for at viktige saker for elevene og foreldrene blir satt på dagsordenen, her 
kan også KFU være en sentral bidragsyter. Vi anbefaler at kommunale foreldreutvalg 
arbeider for å få talerett i det utvalget i kommunen hvor skolesaker blir diskutert 
og vedtakene blir fattet. Da får en tilsendt aktuelle sakspapirer, og foreldre kan få 
innflytelse der beslutninger tas. Slik kan elevenes og foreldrenes interesser settes på den 
skolepolitiske dagsordenen.

Besøk/foredrag fra FUG

Sitter du i FAU, eller er du med i et kommunalt foreldreutvalg? Da kan du få besøk og 
foredrag fra FUG – helt gratis.

FUG har holdt hundrevis av gratis foredrag for foreldre, ansatte og skolemyndigheter 
over hele landet siden starten i 1976.

Vi tilbyr følgende:
• Foredrag for skolens rådsorganer (FAU, SU):
 «FAU – hva nå?»
• Foredrag til foreldremøter:
 «Inkluderende skole- og klassemiljø – hvordan kan foreldrene bidra?»
• Foredrag for skole- og SFO-ledelse, eventuelt ressurspersoner i skolen og lederne i 

skolens rådsorganer (FAU, SU):
 «Bærekraftig foreldresamarbeid»
• Foredrag for ansatte i skole og SFO:
 «Foreldre som ressurs» 
• Digitalt foredrag for lærerutdanninga:
 «Foreldre som ressurs – mangfold, inkludering og støtte



Gratis fordrag av FUG

Videoer

Verktøykasse

Podkast

Se www.fug.no eller 
skann QR-kodene for flere tips.


