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§ 1. Navn 

Foreningens navn er FAU Sofienberg skole. Foreningens adresse er Trondheimsveien 48, 0560 Oslo. 
 

§ 2. Formål 

 

Foreningen skal arbeide for å skape god dialog mellom hjemmene og skolen, bidra til en god skole, 
legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene, og legge til rette for nær kontakt mellom 
skolen og lokalsamfunnet. 

 
Foreningen skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til 
elevene er trygt og godt. 

 
Foreningen samarbeider med skolens ledelse i ulike saker og deltar på møter og 
samhandlingsarenaer der det er naturlig. 

 
Foreningen skal jobbe for et bredt engasjement blant skolens foreldre hva det gjelder FAU sine 
oppgaver og ansvar. 

 
Foreningen er en frittstående og partipolitisk nøytral forening. 
  

Foreningen kan opprette undergrupper/arbeidsgrupper ved behov. 
 

§ 3. Formell status 

Foreningen har status som forening og vil være en forening med vekslende medlemstall avhengig av 
antall klassetrinn og klasser. 
 

Foreningen tegnes av FAU-leder og ett styremedlem i felleskap.  

 

§ 4. Juridisk person 

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for 
gjeld. 
 

§ 5. Medlemmer 

Foreldre/foresatte i hver klasse velger årlig én av dem som klassens FAU-representant, som derved 
blir medlem av foreningen. Videre velges en vararepresentant som møter og avgir stemme om den 
ordinære representanten ikke kan møte. Valget skjer på høstens første foreldremøte. Valget gjelder 
for det kommende skoleår. Vedkommende som velges må godta foreningens vedtekter og formål. 
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§ 6. Kontingent 

Det er ingen kontingent knyttet til medlemskapet. 
 

§ 7. Godtgjørelser 

Det betales ikke honorar for verv. 
 

§ 8. Årsmøte 

Årsmøte avholdes hvert år og er foreningens øverste myndighet. Årsmøtet kalles inn med minst to 
ukers varsel direkte til alle skolens foreldre og innmeldte saker skal være styret i hende senest en uke 
før årsmøtet. Saksliste gjøres tilgjengelig tre dager før årsmøtet.  
 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ved 

stemmelikhet får FAU-leder dobbeltstemme. Stemmegivning kan skje ved fullmakt. 

Årsmøtet behandler: 

- Årsmelding 

- Regnskap 

- Valg av FAU-leder og styremedlemmer 

- Årsplan 

- Innkomne saker som skriftlig er meldt inn til styret av et medlem innen én uke før 

- Innkomne saker som skriftlig er meldt inn til styret av skolens ledelse innen én uke før 

- Andre saker som styret har meldt inn på sakslisten 
 
Årsmøtet kan behandle men kan ikke fatte vedtak i eventuelt-saker som ikke er oppført på sakslisten, 
med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.  
 
FAU-leder leder årsmøtet, eller møteleder velges av årsmøtet.  
 
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det påkrevd eller minst fem medlemmer fremmer 
skriftlig krav om dette.  
 
Alle foreldre/foresatte har adgang til å overvære årsmøtet. 
 
§ 9. Styret 

Foreningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene.  

FAU-leder og mellom to og fem styremedlemmer velges for ett år av gangen. FAU-leder velges 

særskilt i årsmøtet. 

 

Styret konstitueres på eller like etter årsmøtet. Sekretær og økonomiansvarlig velges blant styrets 

medlemmer.  

Styret skal iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser, og stå for foreningens daglige ledelse, 

forvalte eiendeler og føre kontroll med foreningens økonomi. Styret skal etter beste evne søke og 

oppfylle foreningens formål og vedtekter og representere foreningen utad der det er naturlig. 
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§ 10. Andre verv 

Foreldrerepresentanter til driftsstyret og skolemiljøutvalget velges av FAU når representanter fratrer 

eller verv utløper. 

 

§ 11. Møter 

Det avholdes møter en til to ganger per semester hvorav årsmøtet inngår. For øvrig avholdes det 

møte når minst tre medlemmer krever det.  

 

Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er 

tilstede. Ved stemmelikhet har FAU-leder dobbeltstemme. Det skrives protokoll fra møtene som 

gjøres tilgjengelig for alle foreldre og skolens ledelse.  

 

§ 12.  Økonomi 

Foreningen har for tiden ingen midler, men har stiftet foreningen for å kunne meldes inn i 

Brønnøysundregistrene, opprette bankkonto og kunne søke om offentlige tilskudd og fra private 

stiftelser og sponsorer. Enhver bruk av midler forutsetter at midlene direkte eller indirekte kommer 

skolens elever til gode. Regnskap legges fram på årsmøtet. 

 

§ 13. Vedtektsendringer 

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest to uker 

før årsmøtet. Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall. Endringer trer i kraft umiddelbart med 

mindre årsmøtet har besluttet senere ikrafttredelse. 

 

§14. Oppløsning. Sammenslutning. Deling. 

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Vedtak om oppløsning av 

foreningen krever 2/3 flertall. Styret foretar avviklingen. 

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål årsmøtet beslutter. 

Ingen medlemmer i foreningen har krav på foreningens midler eller andeler av disse. 

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og 

nødvendige vedtektsendringer treffes i samsvar med § 13. Styret skal utarbeide en plan for 

sammenslutning som årsmøtet skal stemme over. 

 


