Vedtekter for FAU ved Gjerdrum kulturskole
§ 1 – Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Medlemmene i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) er alle foreldre/foresatte som har barn i kulturskolen. Det
medfører ingen forpliktelse og det finnes ikke egne medlemslister knyttet til dette medlemskapet. FAU skal
sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.
§ 2 – Formål
FAU ved Gjerdrum kulturskole har som formål å støtte opp om kulturskolen. Det kan være gjennom ulike
arrangementer, økonomisk til enkeltelever, grupper eller konkrete behov utover ordinær drift av
kulturskolen
§ 3 – Valg og konstituering
FAU velger en valgkomite i god tid før valget. Disse innstiller kandidater til FAU. Ledervervet bør avklares
på forhånd.
Styret i FAU skal bestå av leder, nestleder, sekretær og kasserer. I tillegg kan styret bestå av inntil 6
styremedlemmer. Styret bør bestå av personer som i størst mulig grad representerer de fleste disiplinene i
kulturskolen.
Styrets medlemmer velges for 1 år av gangen og det bør tilstrebes en kontinuitet av styret ved valg av nye
medlemmer. Styret konstitueres på årsmøtet.
§ 4 – Møter
Styret i FAU skal ha minst 2 møter per halvår. Hvis minst tre medlemmer krever et møte, skal dette
imøtekommes.
§ 5 – Oppgaver
FAU sine hovedoppgaver ved Gjerdrum kulturskole er:
- Støtte opp om kulturskolen gjennom ulike arrangementer
- Være bindeleddet mellom foreldre og ansatte ved kulturskolen
- Skape kontakt mellom kulturskolen og lokalsamfunnet
- Undersøke sponsormuligheter og andre økonomiske muligheter
- Arbeide inn mot det politiske miljøet ved behov
§ 6 – Økonomi
FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av kulturskolen og der hvor
FAU bidrar. Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer kulturskolen direkte til gode. Regnskap legges
frem på årsmøtet.
Dersom FAU oppløses vil alle innestående midler tilfalle Gjerdrum kulturskole.
§ 7 – Taushetsplikt
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, gjelder for foreldrekontakter og medlemmer av
kulturskolens rådsorganer (Opplæringsloven § 15-1).
§ 8 – Endringer av vedtektene
Vedtektene gjennomgås en gang i året. Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU.
Endringene tas opp og vedtas/vedtas ikke på møte i foreldrerådet.
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