Vedtekter for Foreldrerådet ved Trondheim Katedralskole
§ 1 Formål
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til elever ved skolen.
Foreldrerådet skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen, foreldrene og elevene.
Foreldrerådet skal arbeide for at skolen har akseptable rammevilkår for sin virksomhet.
§ 2 Myndighetsområde
Foreldrerådet er et uavhengig interesseorgan og står fritt til å ta opp saker som faller inn under
formålet. Foreldrerådet velger på selvstendig grunnlag virkemidler og arbeidsmåter i den
enkelte sak.
Foreldrerådet kan iverksette frivillig innsamling av midler blant rådets medlemmer og kan
foreta fordeling av disse midlene etter søknad.
Foreldrerådet skal generelt ikke involvere seg i personalsaker, disiplinærsaker og lignende
enkeltsaker.
§ 3 Årsmøtet
Årsmøtet er Foreldrerådets høyeste organ og avholdes innen utgangen av februar hvert år. På
årsmøtet behandles
Rapport og revidert regnskap for forrige år. Skolen foretar revisjon.
Arbeidsprogram og budsjett for inneværende år
Valg av medlemmer til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), jf § 4
Eventuelle endringer i vedtekter og utfyllende retningslinjer for Foreldrerådets / FAUs
virksomhet
Eventuelle drøftingssaker og/eller uttalelser
Årsmøtet innkalles med minst 6 ukers varsel. Foreldrerådets medlemmer kan melde inn saker
til årsmøtet innen 3 uker før årsmøtet avholdes.
Endringer i vedtekter krever 2/3 flertall. Øvrige vedtak gjøres ved simpelt flertall.
§ 4 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) utøver foreldrerådets myndighet i perioden mellom
årsmøtene. Foreldrerådet kan fastsette praktiske retningslinjer for FAUs aktiviteter.
FAU består av 7 medlemmer:
4 foreldrerepresentanter valgt av og blant foreldrene på Foreldrerådets årsmøte med
funksjonstid 2 år. 2 av foreldrene skal være foreldre til førsteklassinger.
2 elevrepresentanter valgt av Elevrådet med funksjonstid 1 år
1 lærerrepresentant valgt av lærerkollegiet med funksjonstid 2 år
Skolens rektor møter fast, med tale- og forslagsrett.
FAU velger selv foreldrerådets leder og kasserer blant foreldrerepresentantene.
FAU er ansvarlig for at årsmøtet blir arrangert.

Praktiske retningslinjer for Foreldrerådet / FAU ved Trondheim Katedralskole
Vedtatt på Foreldrerådets årsmøte 2006.
Formalia
1. Dersom ikke annen avtale gjøres, er avtroppende leder for foreldrerådet ansvarlig for å
kalle inn til det første møte i det nyvalgte FAU. Ansvar for kommende innkallinger og
sakspapirer tilligger den nyvalgte lederen.
2. Dersom ikke annen avtale gjøres, er de to sist innvalgte foreldrerepresentantene ansvarlig
for å skaffe to nye kandidater til FAU til erstatning for de to som går ut.
Innsamling og disponering av frivillige midler
1. Brev til foreldrene om frivillige bidrag bør sendes innen 15. september. Sammen med
dette brevet sendes en oversikt over navn, adresse, telefon og e-post til foreldrene som
sitter i FAU. Foreldrene skal tilbys å motta referat fra møtene i FAU via e-post. De som
ønsker dette, melder fra om e-postadresse. Det er mottakers ansvar å melde fra om
endringer i adressen.
2. Innen 15. september bør det sendes informasjon til Elevrådet om kriterier, innhold i søknad
og søknadsfrist. Søknadsfristen settes slik at søknader kan behandles i FAU seinere på
høsten. Søknadsfristen er ikke absolutt, men det må påregnes at søknader som kommer
innen fristen har større sjanse for å bli imøtekommet enn søknader som kommer seinere.
3. Søknader om støtte fra Foreldrerådet skal fremmes på eget søknadsskjema som fås ved
henvendelse til Elevrådet.
Representasjon
1. Leder av Foreldrerådet møter fast i Skolens utvalg. Er leder forhindra fra å møte, møter en
annen av foreldrerepresentantene i FAU.
2. Avtroppende leder av Foreldrerådet holder sedvanemessig en kort takketale til skolen ved
skolens avslutningsfest i juni for avgangselevene.

