
 

 
 
  

Vedtekter Samarbeidsutvalg 
(SU)  
Vedtatt av xx den xx.xx.xx 



1. Oppnevning, sammensetning og tidsperiode 
a) Samarbeidsutvalget er oppnevnt med hjemmel i opplæringslovens § 11-

1. Formålet er å sikre brukermedvirkning i styringen av skolen.  
 

b) Samarbeidsutvalget skal bestå av to representanter for 
undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for 
elevene og to for kommunen.  

 
c) Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) velger to representanter med 

personlige vararepresentanter til Samarbeidsutvalget. Ledere for FAU 
skal være en av disse representantene.  

 
d) Kommunestyret velger representanter for kommunen. Den ene av 

representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. 
 
e) Representanter for elever og representanter for de tilsatte velges av og 

blant disse. 
 
f) Elevrepresentanter som slutter ved skolen og foreldrerepresentanter 

som ikke lenger har barn ved skolen må fratre. 
 
g) Samarbeidsutvalget velger selv sin leder og nestleder.  
 
h) Ved valg av nye medlemmer bør det tas hensyn til kontinuitet i arbeidet.  
 

2. Virkeområde og oppgaver 
a) Samarbeidsutvalget er et rådgivende. 

 
b) Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder 

skolen. Typiske saker er ordensreglement, skolens 
informasjonsvirksomhet, virksomhets- og utviklingsplaner, forslag til 
budsjett, plan for hjem-skole-samarbeid, trafikkforhold, saker som 
omhandler skolemiljø og skoleskyss m.m. 

 
c) Dersom skolen søker departementets tillatelse om å avvike fra 

opplæringslovens § 2-3 og fra forskrifter om læreplaner, skal søknaden 
forelegges Samarbeidsutvalget som skal gi en uttalelse. 

 
d) Samarbeidsutvalget har ikke beslutningsmyndighet. 
 

3. Møte- og arbeidsrutiner 
a) Det skal avholdes minst 4 møter i året. Møtetidspunktene bør ikke 

sammenfalle med andre politiske møter i folkevalgte organer. 
Samarbeidsutvalget fastsetter selv en møteplan. For øvrig kan det 
holdes møter når lederen anser det som påkrevd eller når minst tre 
representanter krever det.  
 

b) Møteinnkalling skal sendes medlemmene med minst en ukes varsel.  
 

c) Møtet ledes av - leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en 
særskilt møteleder ved flertallsvalg. 

 
d) Samarbeidsutvalget treffer avgjørelser og uttalelser i møter. 

Samarbeidsutvalget kan gi uttalelser når minst halvparten av 
medlemmene er til stede. 



 
e) Avgjørelser treffes ved alminnelig flertall. Det skal føres møtebok som 

undertegnes av møteleder og rektor. Møtebok skal være referatsak for 
Oppvekst- og kulturutvalget. 

 
f) Samarbeidsutvalget skal ved skoleårets start bli enige om årsplan. 
 
g) Ved utgangen av skoleåret skal samarbeidsutvalget utarbeide en 

årsmelding. Denne skal forelegges Oppvekst- og kulturutvalget som 
referatsak.  

 
4. Andre sentrale bestemmelser 

a) Medlemmene i Samarbeidsutvalget er underlagt reglene for 
taushetsplikt etter forvaltningsloven, jf. opplæringslovens § 15-1. 
Medlemmene skal skrive under på en taushetserklæring i første møte. 
 

b) Dersom det behandles saker som er omfattet av taushetsplikt etter lov 
eller forskrift, skal ikke elevrepresentantene være til stede.  

 
c) Samarbeidsutvalget kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall. 


