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Dette er årsrapport for FAU ved Karlsrud skole skoleåret 
2014-15. Rapporten speiler arbeidet FAU, driftsstyret og 
skolemiljøutvalget har gjort i samarbeid med skolens ledelse  
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FAU Karlsrud skole – formål  

I 2014 gjorde FAU ved Karlsrud skole noen formelle grep for å få 
etablert en bankkonto. FAU ved Karlsrud skole ble stiftet som en 
forening 25. november 2014. Det var nødvendig å foreta er formelt 
stiftelsesmøte for å registrere foreningen i Brønnøysundregisteret. 
Organisasjonsnummer: 914 727 634 
 
Formålet med Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Karlsrud skole er 
å arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge 
til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt 
mellom skolen og lokalsamfunnet. FAU skal sikre reell medvirkning for 
foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt 
og godt. 
 
 
 

FAU Karlsrud skole etablerte et styre som i 2014 – 2015  har bestått av  
 
Gunn Kristoffersen, styreleder 
Line Bøler, nestleder 
Erik Fjeldberg, kasserer/styremedlem 
 
FAU har for øvrig bestått av:  
 
Trond Andersen, Robert Andresen, Jon Fredrik Birkheim Arnesen, Tone 
Lise Aunan, Eirik Aure, Annette Hoaas Bull, Hege Christin Fostvedt, 
Irmingard Kolflaath, Camilla Laache, Nicholai Røhmer Larsen, Randi 
Oppedal, Randi Røine, Per Arne Stensager, Anneli Stenvall, Grete Lie 
Sætaberget, Gunn Kristin Vambheim og Hanne Gjesteland Wells. 
 
FAU har vært organisert i følgende arbeidsgrupper: 

-‐ Natteravn 
-‐ AKS 
-‐ Trafikk/utemiljø 
-‐ Sosialt 
-‐ Kommunikasjon  

 
 
 
FAU ved Karlsrud skole har i skoleåret 2014 -2015 avholdt 6 møter. 
 
 

Organisering  
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Foreldrerepresentasjon 
 
 
FAU har deltatt med følgende personer i 
styrer og utvalg på skolen: 
 
Driftsstyret: Erik Fjeldberg 
 
Skolemiljøutvalget:  
Tone Lise Aunan og Hege Fostvedt 
 
 
 
 
 
 

Rapporter:  
Natteravn 
 
Natteravn-gruppa på Karlsrud består av 7 
personer og vi er totalt  142 vandrere. Til 
tross for klassevis informasjon har det ikke 
blitt like mange nye vandrere som ønsket i 
dette skoleåret. Vi er imidlertid veldig godt 
fornøyd med at så mange på Karlsrud er 
engasjert som Natteravnere og håper at 
dette også vil fortsette i årene fremover. I 
tillegg til organisering av selve vandringene 
og arbeid med verving av nye vandrere, har 
Natteravngruppa forsøkt å få i gang møtene 
med Politiet/Utekontakten i forkant av våre 
vandringer. Tidligere år ble dette prioritert 
av både Politiet og Utekontakten og var 
nyttig både for selve vandringen og som en 
generell informasjon om forholdene i og 
rundt Karlsrud.  Da det kun var Karlsrud som 
møtte opp på disse møtene ble imidlertid 
møtene nedprioritert av Politiet og 
Utekontakten. Pr nå har man fremdeles ikke 
klart å få dette i gang igjen.  

 
Utfordringen med Natteravn vil alltid være 
at enkelte ikke stiller opp som avtalt på 
sine runder.  Det har stort sett vært 3-4 
stykker som har gått hver fredag, men man 
har dessverre vært nødt til å avlyse enkelte 
runder da kun to eller en har møtt opp. Det 
er synd da både Politiet og Utekontakten 
understreker viktigheten av at man går 
natteravn i sitt nærområde, selv om 
Karlsrud kan oppleves som rolig.  
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Neste års FAU må jobbe videre med rutiner 
ifm vervingen og da komme i gang med 
dette fra starten av skoleåret, slik at man 
får med seg det første foreldremøtet i 
«vervekampanjen». Det er viktig å involvere 
ledelsen på Karlsrud i dette arbeidet. 
Videre er det viktig å følge opp 
administreringen av selve vandringen, samt 
besvare alle henvendelser som sendes til vår 
e-post konto. 
 
 

 
Som nevnt ovenfor bør også en av 
oppgavene til neste års Natteravn-gruppe 
være å fortsette arbeidet med å 
gjenopprette møtene med Politiet og 
Utekontakten.  

 
Et forslag kan for eksempel være å benytte 
seg av kontaktnettet som Natteravn sentralt 
innehar, samt kontakte de andre lokale 
Natteravngruppene.  
 
 
 
 
 

Udir om skole-hjem-samarbeid 
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AKS (Aktivitetsskolen) 
 
AKS-gruppa har hatt to møter med Bo, 
Sandra og Nailia. AKS har behov for 
brukt ski- og skøyteutstyr, slik at de 
kan ha noen få sett til utlån for de som 
trenger det. FAU klarte å samle inn 
noen få par. Kanskje noen andre 
ønsker å donere noe utstyr neste år 
hvis det fortsatt er behov. AKS ønsker 
også brukte lesebøker. I året har vi 
hatt fokus på å få til en 
brukerundersøkelse som ble 
gjennomført på fronter på vårparten. 
26 svarte på brukerundersøkelsen. 
Svarene brukes blant annet til å se på 
hva som fungerer bra og hva som kan 
gjøres annerledes. AKS kommer til å 
foreta noen endringer høsten 2015 
basert på brukerundersøkelsen. 
 
 
 

Trafikk/utemiljø 
 
Trafikkgruppen	  ble	  utvidet	  til	  også	  å	  
inkludere	  utemiljø	  for	  skoleåret	  2014/15.	  
Dette	  fungerte	  god	  og	  var	  logisk.	  
	  
Trafikklister	  ble	  sendt	  ut	  og	  gjelder	  til	  og	  
med	  august	  skoleåret	  etter(2015).	  1.klasse	  
2014/15	  har	  ansvaret	  for	  vaktene	  rundt	  
skolestart	  påfølgende	  høst.	  Vaktene	  er	  
organisert	  slik	  at	  samme	  klasse	  har	  vakter	  
på	  alle	  tre	  områdene	  på	  samme	  tid	  slik	  at	  
det	  er	  lett	  for	  FAU-‐rep	  og	  lærer	  å	  følge	  opp	  
og	  «mase»	  i	  sin	  periode.	  Ny	  trafikk	  gruppe	  
høsten	  2015	  kan	  kontakt	  meg	  for	  mer	  
informasjon:	  HanneWells,	  e-‐post	  
hgw@standard.no	  
	  
	  
Ny	  lekeplass:	  Vi	  deltok	  sammen	  med	  
rektor,	  to	  elever	  og	  vaktmester	  og	  
Undervisningsbygg	  i	  møte	  der	  det	  ble	  gitt	  
presentasjon	  av	  fem	  anbud	  på	  ny	  lekeplass,	  
og	  ble	  enige	  med	  rektor	  om	  valg	  av	  
entreprenør.	  Prosessen	  virket	  ryddig	  og	  
god.	  Vi	  håper	  at	  nytt	  lekeapparat	  er	  klart	  
august	  2015.	  

	  

Trafikkgruppen:	  	  
Vi	  har	  gitt	  rektor	  tilbakemelding	  på	  at	  
skolens	  grøntanlegg	  kan	  trenger	  både	  mer	  
skjøtsel	  og	  at	  vegetasjonen	  i	  noen	  
områder	  blir	  «slitt	  ut»	  av	  barnas	  lek	  i	  
mangel	  av	  lekeapparat.	  (Bra	  at	  barna	  leker	  
i	  natur,	  men	  vi	  må	  passe	  på	  at	  
vegetasjonen	  ikke	  blir	  så	  belastet	  at	  trær	  
blir	  fjernet	  uten	  at	  det	  plantes	  
alternativer).	  Informasjonen	  til	  rektor	  har	  
ikke	  medført	  ytterligere	  handlinger.	  
	  
Vi	  har	  hatt	  2	  møter	  med	  
Undervisningsbygg	  og	  entreprenør	  som	  
forestår	  anleggsarbeid	  på	  Lambertseter	  
vgs	  for	  å	  sikre	  at	  arbeid	  og	  anleggstrafikk	  
foregår	  på	  en	  mest	  mulig	  sikker	  måte	  for	  
skolens	  elever.	  
	  
Vi	  har	  tilskrevet	  Manglerud	  politikammer	  
og	  bedt	  dem	  bruke	  ressurser	  på	  å	  
overvåke	  trafikkbildet	  i	  nærområdet	  til	  
skolen.	  Politistasjonen	  bekreftet	  at	  de	  ville	  
gjøre	  det.	  
	  
Vi	  har	  tatt	  tak	  i	  en	  situasjon	  knyttet	  til	  
utrygghet	  blant	  foreldre	  knyttet	  til	  russ	  og	  
skoleelever	  som	  løper	  ubetenksom	  over	  
veier	  i	  nærområdet	  for	  å	  få	  russekort	  mm.	  
	  
Vi	  har	  bistått	  rektor	  i	  å	  vurdere	  om	  skolen	  
skulle	  ta	  del	  i	  en	  databasert	  overvåking	  av	  
trafikksituasjonen	  i	  nærområdet	  
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Sosialt 
 
Sosialgruppa har dette året jobbet med 
to arrangementer. 
 
Nyttårsballet 8.-10.trinn 
I utgangspunktet er dette et 
arrangement som skolen holder i. Vår 
rolle besto mest i samordning mellom 
skole, Solvor Vasshus og elever. Det er 
like fullt et krevende arbeid som det 
både må settes av tid og ressurser til. 
Vi stiller med 12 vakter 5.-7.trinn 3 
timer hver. Personer med ansvar for 
opp- og nedrigg. Noen som kunne hjelpe 
til med frakt og innkjøp samt noen kaker 
som kan selges. 
Det er veldig hyggelig å se hvordan 
elever tar tak om dette arrangementet, 
planlegger og organiserer. Det virker å 
være skolens uttalte politikk at elevråd 
skal få ansvar for denne typen 
arrangement, og vår opplevelse er at det 
er ungdommene klare for.  
Arrangementet ble avholdt torsdag 29. 
januar 18:00-24:00. Og forløp så vidt vi 
kan bedømme strålende. 
Mellomtrinnsdisco 5.-7.trinn 
Her står vi i sosilagruppen for langt mer 
av den praktiske gjennomføringen. Bake 
kaker, ta imot penger, stille med vakter, 
gjøre innkjøp, arrangere leker o.s.v.. 
Elevene selv holder i invitasjon og 
påmelding.   
 
Mellomtrinnsdisco ble avholdt torsdag 
5.mars 2015. 18:00-20:30 
  
Normalt å begynne planleggingen etter 
nyttår. Her er det også allerede et fint 
erfaringsdokument å hente kunnskap ut 
fra. 
Vakter kom, kaker ble bakt, barna 
danset og hadde leker og det virket som 
om alle hadde det hyggelig. 
 
Generelt 
Det er ikke inntekt som står i høysetet 
for noen av disse arrangementene. 
Foreldrene kan vi tjene penger på, men 
ikke barna. Alle arrangementene skal ha 
fokus på at det skal være mulig for 
absolutt alle å delta, og at man skal 

 
 
 
kunne hygge seg uten at pengene skal være 
noe tema.  
Et eventuelt overskudd fra 
mellomtrinnsidsco skal overleveres kasserer 
for FAU sammen med regnskap.  
Nyttårsballet har litt i overkant av 1000 
kroner som de disponerer selv fra år til år. 
Dette er imidlertid penger som Solvor 
Vasshus oppbevarer og overleverer fra år til 
år.  
 
Av andre ideer: 
Sykkelverksted 
5. klasse tar sykkellappen på vårparten. En 
idé ville være å ha et sykkelverksted rett i 
forkant av dette for å sikre at alle elever 
har en doning som fungerer fint på selve 
oppkjøringen. Det har tidligere vært 
arrangert et opplegg hvor ILAS har deltatt. 
Vi forsøkte oss på det samme i år, men fikk 
etter hvert en avklaring fra ILAS på at det 
var et fint arrangement som de dessverre 
ikke kunne delta på grunnet stor pågang av 
vanlige kunder i perioden. Slik sykkelprøven 
er timet vil dette være et gjentagende 
problem ved fremtidige ønsker om denne 
typen arrangement. Kanskje skulle andre 
samarbeidspartnere vært vurdert 
(Intersport, IF Frøy, XXL)? 
 
Arrangement for barnetrinnet. 
Det har her vært et samarbeid tidligere 
melom AKS og skolen. 
Arrangementet pleier å være et slags disko 
fra klokken 15:00 til 17:00 der alle selvsagt 
er velkommen uavhengig av om de benytter 
seg av tilbudet på AKS eller ikke. Ville vært 
strålende! 

 
Politibesøk 
Linda Tvedt holder i dette. Gode erfaringer 
både for skole å politi knyttet til at de får 
komme innom og snakke om tema som kan 
være aktuelle. 
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Bare fantasien setter grenser 
Det er nå opprettet dialog mellom oss 
og Linda, som vil være fin å 
opprettholde. Om det skulle være noe vi 
ønsker å arrangere er det bare å melde 
inn, og opprette dialog på. Karlsrud er 
allerede flinke på arrangementer, om 
det skulle være ting som kan styrke 
dette ytterligere, er det bare for oss å 
komme opp med ideene. Kurs i 
skismøring, sliping av skøyter… 
Whatever… 
 
Utfordring til neste års Sosialgruppe 
Det ville være ønskelig at Sosialgruppa 
kunne ha en litt mer kreativ vinkling inn 
mot ulike arrangement som vil dra 
skolen og miljøet i riktig retning. Dere 
utfordres herved til å gjøre det i større 
grad enn vi i år har lykkes. Både 
Nyttårsball og Mellomtrinnsdisco er 
arrangementer som krever stor innsats, 
og betyr mye for elevene, men målet 
må være å kanskje være litt mer til 
stede med små drypp fordelt gjennom 
året.  
Det er ingen tvil om at sosialgruppens 
innsats kan gjøre store utslag for 
skolemiljøet J 
 
 
 

Kommunikasjon 
 
Kommunikasjonsgruppa har bestått av 
tre personer, som har hatt til hensikt å 
sørge for god kommunikasjon mellom 
skole og hjem.  
 
Hjemmeside, Fronter og  
Skoleplattform Oslo 
 
Skolens hjemmeside har egne FAU-
sider, der referater og annen 
dokumentasjon er blitt lagt ut 
fortløpende. Alle skoler i Oslo får nye 
hjemmesider fra skoleåret 2015-16.  
 
Kommunikasjonsgruppa har satt seg inn i 
hvordan disse vil fungere. Konklusjonen 
er at skole-hjem-samarbeidet vil være 
ivaretatt i ny hjemmesideløsning.  

Skoleplattform Oslo er en ny 
læringsplattform, som tas I bruk 
ved skolestart i august 2015 
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Kommunikasjonsgruppa har drøftet 
hvordan læringsplattformen Fronter 
bør fungere for å nå fram til både 
elever og foreldre på en god måte. 
Konklusjonen er at Fronter-bruken er 
knyttet til lærer og team på hvert 
enkelt trinn. Enkelte bruker Fronter 
hyppig og nyskapende, andre har en 
mer begrenset bruk. Omlegging til ny 
læringsplattform ITS (It`s learning), 
kalt Skoleplattform Oslo, vil skje fra 
skolestart  i august 2015. 
Kommunikasjonsgruppa har undersøkt 
innholdet i den nye skoleplattformen.  

Skoleplattform Oslo betyr forbedringer 
i svært mange av IKT-systemene som 
benyttes på skolene i dag: 

• Alle klienter/PCer på skolen vil 
bli reinstallert med oppgradert 
operativsystem og ny Office-
pakke. Dette inkluderer blant 
annet e-post, kalender og 
vesentlig større lagringsplass for 
dokumenter og filer 

• Løsningen inkluderer 
programvare og lagring av 
dokumenter i "skyen". Dette gjør 
løsningen lett tilgjengelig på 
skolen, hjemmefra eller via 
smarttelefon, nettbrett el.l 

• Hver brukergruppe (lærere, 
elever og foresatte) får en 
tilrettelagt startside med tilgang 
til samtlige systemer og verktøy. 
Brukeren  logger seg på kun en 
gang via skolens nettside. 
Startsiden i portalen overtar for 
Fronter som startside for tilgang 
til informasjon, tjenester og 
nettressurser. 

• Læringsplattformen itslearning 
(ITS) overtar for Fronter til 
planlegging, gjennomføring og 
oppfølging av elevenes læring. 
Denne løsningen dekker alt som 
har med undervisningen å gjøre, 
mens annen informasjon ligger i 
portalen.  Fronter videreføres 
kun som løsning for 
fraværsføring. 

• Alle skoler får nye, mer 
brukervennlige skolenettsider. 

• FAU vil være lett tilgjengelig via 
ny hjemmeside 

Gjennom portalen får skolen bedre 
mulighet til å informere foresatte om 
hva som foregår på skolen, og hvordan 
det går med barna deres. Foresatte 
logger seg på via MinID, og portalen vil 
være tilgjengelig via mobil, nettbrett 
eller PC – uansett hvor man befinner 
seg. Via portalen får foresatte også 
tilgang til den nye læringsplattformen 
og fraværsløsningen.  

Har man flere barn i Osloskolen vil de 
foresatte etter pålogging kunne velge 
hvilket barn man skal se informasjon 
om. 

 

 
 
 
 
 
Andre fokusområder  
 
Nettvett:  
Kommunikasjonsgruppa har engasjert 
seg i skolens arbeid med nettvett. 
Etter å ha drøftet form og innhold med 
skolens ledelse, ble Barnevakten 
invitert til samling om nettvett med 
elever og foresatte på 4.trinn. 
Samlingen fant sted i februar. 
Hensikten var å arbeide forebyggende 
og informativt med de mulighetene og 
utfordringene foreldre vil møte når 
barna deres blir enda mer aktive 
brukere av  sosiale medier.  Skolens  
ledelse holder kontinuerlig tak i 
tematikken, ikke minst på 
mellomtrinnet og ungdomstrinnet. 
 
 
 
Årsrapport:  Utforming av FAU 2014-15 
sin årsrapport har vært 
kommunikasjonsgruppas ansvar 
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Skolemiljøutvalget 
 
Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, 
foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. 
Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen 
i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. 
Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske 
og det psykososiale miljøet på skolen.  
 
 
 
 
 

Driftsstyret 
 
DS	  –	  Driftsstyret  
Driftsstyret	  er	  skolens	  høyeste	  organ.	  Organisasjonsmessig	  er	  det	  plassert	  mellom	  
Utdanningsetaten	  og	  rektor.	  Det	  er	  ansvarlig	  for	  helhetsstyringen	  av	  skolen.	  
Representantene	  blir	  oppnevnt	  av	  Byrådet	  etter	  innstilling	  fra	  de	  enkelte	  grupper	  
medlemmene	  hentes	  fra.  
	    
Driftsstyret	  ved	  skolen	  består	  av	  2	  foreldrerepresentanter,	  2	  lærerrepresentanter,	  
3	  politikere	  og	  2	  elever	  fra	  ungdomstrinnet.	  Disse	  sitter	  i	  2	  år	  av	  gangen.	  
Driftsstyret	  har	  ca.	  6	  møter	  i	  året.	  Her	  blir	  skolens	  budsjett,	  årsplaner,	  strategiske	  
mål	  og	  overordnede	  retningslinjer	  vedtatt.	  Driftsstyrets	  oppgaver	  er	  fastsatt	  i	  
reglementet.	  Hovedoppgavene	  er	  å	  ha	  ansvaret	  for:  
• å	  vedta	  skolens	  budsjett	  og	  disponere	  dette	  innenfor	  gitte	  rammer  
• å	  vedta	  strategisk	  plan	  for	  skolen	  og	  oppfølging	  av	  resultatmål  
• å	  føre	  tilsyn	  med	  at	  skolen	  drives	  i	  tråd	  med	  regelverk	  og	  retningslinjer  
• å	  behandle	  høringer  
• å	  påse	  at	  skolen	  driver	  skolebasert	  vurdering  
• å	  ha	  det	  overordnede	  ansvaret	  for	  planer	  og	  budsjett	  for	  AKS  
• å	  være	  særskilt	  myndighet	  i	  enkeltsaker  
 
Foreldrerepresentanter	  i	  driftsstyret	  for	  perioden	  01.01.14	  til	  31.12.15	  har	  vært:  
Guri	  Lowrie	  –	  leder	  av	  DS,	  med	  Marte	  Baumann	  som	  vara.  
Erik	  Fjeldberg,	  med	  Elin	  Strand	  som	  vara.  
	    
Saker	  fra	  driftsstyremøtene	  er	  referert	  i	  FAU-‐møter	  av	  rektor	  og	  av	  
foreldrerepresentant.  
Referater	  fra	  DS	  møter	  er	  offentlige	  og	  ligger	  på	  skolens	  hjemmeside. 
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Økonomi 
 
FAU Karlsrud skole hadde i 2014 -2015 ingen inntekter og 80 kroner i kostnader. 
Innestående på konto pr. 31. mai er kr. 12872,- hvorav kr. 11952,- er inntekter fra 
betalingsterminaler fra 17. mai arrangement 2015. 
Disponibel kontantkasse per 31. mai er kr. 5665,- 
Det er innestående på sparekonto kr. 57.587,- fra 17. mai komite 2014. 
(Skoleklasse 2009 – 2019) 
FAU bør ha noen inntekter hvert år for å dekke kostnadene ved å ha konto. 
 

 
 
Vedtekter 
 
§ 1 Foreningens navn 
Foreningens navn er: FAU Karlsrud skole og ble stiftet 25. november 2014 
 
§ 2 Formål 
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Karlsrud skole skal arbeide for å skape godt samhold mellom 
hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom 
skolen og lokalsamfunnet. FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at 
læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.  
 
§ 3 Juridisk person 
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for 
gjeld. 
§ 4 Medlemmer 
Alle foreldre som har barn ved Karlsrud skole, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådets 
arbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er det utøvende organet for 
foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. 
Medlemmer av FAU ved Karlsrud skole er en valgt FAU representant fra hver klasse, samt en vara 
fra hver klasse. 
 
§ 5 Stemmerett og valgbarhet 
Alle medlemmer er valgbare til tillitsverv i foreningen. Hver klasse har en stemme.  
 
§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv. 
 
§ 7 Årsmøte 
Årsmøtet, som holdes hvert år i juni måned, er foreningens høyeste myndighet. 
Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal 
behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må 
være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. 
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer. 
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer 
enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av 
de avgitte stemmene.  
 
§ 8 Årsmøtets oppgaver 
Årsmøtet skal: 
1. Behandle årsmelding 
2. Behandle regnskap i revidert stand 
3. Behandle innkomne forslag 
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§ 9 Ekstraordinært årsmøte 
Sittende styreleder skal innkalle til ekstraordinært årsmøte for å etablere et nytt FAU ved skolens 
begynnelse i september. Der skal det foretas valg av nytt styre bestående av: 
 a) Leder  
 b) Nestleder 
 c) Kasserer 
 d) Eventuelt styremedlem 
  
§ 10 Ekstraordinære årsmøter 
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de 
stemmeberettigede medlemmene krever det. 
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. 
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 
 
§ 11 Styret 
Foreningen ledes av et styre på maksimum fire medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom 
årsmøtene. 
Styret velges av medlemmene for ett år av gangen. Styremedlemmer velges med alminnelig flertall av de 
avgitte stemmene.  
Styret skal: 
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for 

disse. 
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med FAU Karlsrud skoles økonomi i henhold til de til 

enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 
4. Representere FAU Karlsrud skole utad. 
 
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de 
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 
 
§ 12 Vedtektsendring 
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på 
sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 
 
§ 13 Oppløsning  
Denne bestemmelsen kan ikke endres. 
Oppløsning av FAU Karlsrud skole kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med 
minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.  
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av FAU Karlsrud skole. Vedtak om 
sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med 
bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 12. 
 

         
 
 

 
 



 

 

 


