Vedtekter til foreldrerådet med foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved
Trondheim International School
§1 GRUNNLEGGELSE
Foreldrerådet ved Trondheim International School ble startet på et stiftelsesmøte
20. april 2015, opprinnelig sammen med Trondheim International Preschool.
Skolen ligger i Festningsgata 2, 7014 Trondheim.
§ 2 BAKGRUNN
Foreldrerådet er en fortsettelse av Parents’ Committee (PC) som ble uformelt
startet ved Trondheim International School 20. juni 2006, men ikke offisielt
registrert i Brønnøysundregistrene. Vi bruker som engelsk betegnelse på
foreldrerådet Parent Body.
Til det formelle stiftelsesmøtet 20. april 2015 ble PCs siste vedtatte vedtekter på
engelsk oversatt til norsk og revidert for å oppfylle kravene til registrering i
Brønnøysundregistrene.
Kravene fra Brønnøysundregistrene innebærer også at gjeldende vedtekter til
enhver tid skal være på norsk.
§3 FORMÅL
Foreldrerådet består
International School.

av

alle

foreldre/foresatte

til

barn

ved

Trondheim

Foreldrerådet skal gjennom samarbeid med skolen sørge for et best mulig
læringsmiljø og sosialt miljø.
$4 FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU)
Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg, foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Vi
benytter som engelsk betegnelse på FAU Parents’ Committee (PC).
Foreldrene/de foresatte i hver klasse velger ved flertallsavstemning to
foreldre/foresatte som representanter til FAU på det første foreldremøtet om
høsten. Begge representantene har ansvar for å utveksle ideer, kommentarer og
bekymringer mellom klassens foreldre og FAU. Som demokratisk valgte
representanter,
representerer
de
synet
og
ønskene
til
klassens
foreldre/foresatte. Representantene er valgt for ett skoleår.
Styremedlemmer ved Stiftelsen Trondheim International School eller noen av
dens mulige datterselskap og lærere ved skolen kan ikke velges til FAU.
Hver FAU representant har rett til en stemme i FAU.
FAU skal samarbeide nært med skolen. Administrasjonen eller medlemmer av
styret ved skolen kan bli invitert til FAU-møtene.

FAU kan komme med forslag til administrasjonen og skolestyret om utdanningen,
sosiale aktiviteter og skal bidra til et positivt sosialt miljø ved skolen. FAU er
involvert i langtidsplanleggingen ved skolen og skal informeres om endringer i
pensum.
FAU støtter og oppmuntrer til bruken av IB-skolesystemet.
Representantene i FAU skal sørge for støtte til foreldrene og lærerne i deres
respektive klasser. FAU kan sørge for støtte til å integrere nye familier ved
skolen.
FAU-lederen (PC President på engelsk) kaller inn til det første FAU-møtet i
september. På det første møtet velger FAU blant sine medlemmer følgende:
Nest-leder
Sekretær
Kasserer
Medlem til skolestyret
Intern revisor
§5 LEDEREN AV FAU
Lederen av FAU blir valgt for en periode på to år. Valget skjer på våren av det
avtroppende FAU på et av sine siste møter. Utgående leder av FAU står i posisjon
inntil 1 August påfølgende skoleår med mindre annet er særskilt avtalt med
påtroppende leder av FAU.
Lederen av FAU skal ikke ha noe ansvar som klassekontakt.
§6 LEDELSE AV FAU
Lederen i FAU kaller regelmessig inn til FAU-møter i løpet av skoleåret eller når
det er nødvendig.
Representanter i FAU kan be lederen kalle inn til FAU-møte når det er nødvendig.
Dersom tre eller flere FAU-representanter krever det, må FAU-lederen kalle inn
til et FAU-møte.
Lederen er ansvarlig for at foreldrerådet er registrert i Brønnøysundregistrene og
at informasjonen der oppdateres ved vedtektsendringer og valg av f.eks. leder,
nest-leder, sekretær, kasserer, medlem til skolestyret og intern revisor.
Foreldre/foresatte er velkomne til å foreslå temaer til FAU og kan inviteres til
møtene for å presentere ideer, kommentarer eller bekymringer. FAU har også
rett til å diskutere dette uten noen andre tilstede.
Sekretæren fører referat fra FAU-møtene og referatene skal gjøres tilgjengelige
for FAU-representantene samt foreldre som ber om det.
Medlemmet til skolestyret skal møte i skolestyret og rapportere til FAU fra
skolestyret og tilbake.

Kassereren skal føre regnskap for FAU. Det skal også lages en årsrapport før det
årlige FAU foreldremøtet (PC Open House Meeting).
Den interne revisoren skal sjekke regnskapet før det årlige foreldremøtet på
våren (Annual PC Open House).
§7 STEMMEGIVNING
Tilstedeværende representanter i FAU på FAU-møtene kan avgi stemme.
Fraværende representanter kan gi en skriftlig stemme til FAU-lederen før møtet.
Når det er stemmelikhet, har FAU-lederen sin stemme dobbelt vekt. Møtene kan
gjøre avgjørelser når minst halvparten av representantene er tilstede. En
majoritet av stemmene er tilstrekkelig for å ta en avgjørelse.
§8 FAU FORELDREMØTER
FAUs foreldremøter (på engelsk PC Open House) arrangeres både om høsten og
før årsmøtet til Stiftelsen Trondheim International School (AGM) om våren. Alle
medlemmene i foreldrerådet (dvs. alle foreldre/foresatte til barn på skolen) kan
delta på disse møtene. Formålet med møtene er å bringe informasjon til
foreldrene og å være et diskusjonsforum om temaer som har interesse.
Administrasjonen, skolestyret eller andre inviterte foredragsholdere kan også
være tilstede i tillegg til foreldrene.
FAU-lederen innkaller til foreldremøtene helst to uker på forhånd og leder
møtene.
Forslag om temaer til foreldremøtene skal sendes inn skriftlig senest en uke før
møtene.
Møteagendaen skal gjøres tilgjengelige en uke før foreldremøtene. Forslag om
endringer i foreldrerådets vedtekter må sendes til FAU senest en uke før
foreldremøtene.
Hver familie har en stemme på foreldremøtene. Dersom det er nødvendig
praktisk eller i henhold til norsk lovgivning om drift av private skoler, kan FAU
også organisere separate foreldremøter for skolen (Trondheim International
School).
§9 AGENDA PÅ FORELDREMØTENE
Foreldremøtene skal ha følgende agenda:
Bekrefte agendaen
Bekrefte regnskapet for forrige periode
Presentere en årsrapport, dersom det er relevant (dvs. dersom et skoleår er
ferdig)
Presentere forslag og diskutere tema
§10 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i foreldrerådets vedtekter kan vedtas på foreldremøtene. Det er
nødvendig med to-tredjedels flertall for å endre vedtektene.
§11 BRUK AV MIDLER
Midler styrt at FAU skal brukes til det beste for alle elevene ved Trondheim
International School. Elever, administrasjonen, og lærere ved skolen kan foreslå
endringer i vedtektene.
§12 OPPLØSNING
Foreldrerådet kan oppløses (f.eks. dersom stiftelsen Trondheim International
School oppløses). Oppløsningen må bestemmes på et foreldremøte der minst
halvparten av foreldrene er tilstede. Foreldremøtet kan bestemme at de midlene
de råder over kan gis til en ideell organisasjon.

