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VEDTEKTER FOR KFU I SARPSBORG KOMMUNE 

 

§ 1– Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) 

Kommunalt Foreldreutvalg i Sarpsborg (heretter forkortet KFU) skal fremme felles interesser 
for foreldre til elever i Sarpsborg Kommune, være bindeleddet mellom de ulike SU og FAU 
og kommunen, jobbe for et godt læringsmiljø samt et trygt og godt miljø utover det faglige. 
KFU har informasjonsplikt overfor alle foreldre og sender referat og annen relevant 
informasjon til alle SU og FAU i kommunen.  

§ 2 – Valg av Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) 

Styret i KFU nedsetter en valgkomite i forkant av Årsmøtet der kandidater skal velges. 
Informasjon om valget og hvilke posisjoner som skal fylles distribueres via FAU på de 
enkelte skoler. Det er ikke nødvendig å være medlem i et FAU ved en skole for å være 
medlem av styret. Man må ha barn i grunnskolen i Sarpsborg. For å sikre variasjon, ønskes 
en blanding av styremedlemmer fra øst, vest og sentrum av Sarpsborg samt representanter 
fra både småskole og ungdomsskole. 

§ 3 – Konstituering av KFU og valg til andre utvalg 

Styret i KFU konstituerer seg ved at representantene velger leder, nestleder, (kasserer ved 
behov,) sekretær og minst fire styremedlemmer (eller tre pluss kasserer) på Årsmøtet, 
eventuelt på første ordinære styremøte etter Årsmøtet. Representanter i KFU-styret velges 
for to år av gangen. Det er ønskelig at leder sitter som styremedlem et år etter avgang for å 
sikre kontinuitet. 

§ 4 - Møter 

Styret i KFU har fire (4) faste møter i året. Ekstraordinære KFU-møter holdes når 1/3 av 
medlemmene krever det. Møteledelsen er lederens ansvar. Dette ansvaret kan delegeres til 
andre medlemmer, men agendaen skal alltid være kjent for KFU-leder og resten av styret. 
Innkallinger og møtereferater offentliggjøres på følgende måte: det sendes ut på mail til alle 
styremedlemmer. Referat fra møter sendes etter godkjenning fra styrets medlemmer til alle 
SU- og FAU-ledere i kommunen samt offentliggjøres på KFU sin egen side på 
www.sarpsborg.com. 

Styret i KFU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av stemmeberettigede medlemmene er til stede.  

Årsmøtet er høyeste myndighet og avholdes hver høst. Det skal være en oppsummering av 
året som har gått samt en mulighet for FAU på de ulike skoler og barnehager til å møtes, 
fremme forslag og få informasjon. Valg gjøres på Årsmøtet. Avgjørelser besluttes av generelt 
flertall ved avstemming. Leder av KFU har dobbeltstemme ved like stemmetall. 
Ekstraordinært Årsmøte kan avholdes ved behov, på tre ukers varsel. 

§ 5 – Oppgaver 

Styret i KFU skal jobbe aktivt for å åpne og opprettholde kommunikasjonskanaler med alle 
FAU i kommunen.  

Styret i KFU skal jobbe for et trygt og godt miljø for læring og trivsel ved alle grunnskoler og 
barnehager i Sarpsborg. Vi skal hovedsakelig jobbe på prinsipielt grunnlag. 
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Styret skal gjøres kjent for foreldre i Sarpsborg ved å sende informasjon til alle SU og FAU 
om hvordan de kan kontaktes, info sendes ut i forbindelse med skolestart. Vår mailadresse 
skal gjøres kjent gjennom vår kommunale side samt gjennom SU og FAU. Vi skal opprette 
og drifte en Facebook-side der foreldrene kan følge oss. Sarpsborg Kommune skal ha 
informasjon om oss på sine offisielle sider. Vi har som mål å gjennomføre fellesmøte der alle 
i styrene i FAU er invitert, 1-2 ganger hvert år. 

§ 6 – Økonomi 

Styret i KFU har disposisjonsrett over midler som kommer inn. Dersom det har vært behov 
for regnskap, legges det fram på Årsmøtet. 

§ 7 – Taushetsplikt  

Styret er automatisk underlagt taushetsplikt. Dersom ikke annen avtale foreligger er det kun 
leder eller nestleder som har offentlig uttalelsesrett på vegne av KFU. Informasjon 
nedskrevet i referater er offentlig og kan gjengis. 

§ 8 – Konflikter i KFU 

Styret i KFU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever. Det er 
viktig at det er høyde for uenighet og diskusjon også innad i styret. Dersom det oppstår 
konflikter, må representantene holde seg saklige og ha alle elever i sentrum.  

Styret i KFU i Sarpsborg møter konflikter på følgende måte: Avstemming, intern megling eller 
innkalling til ekstraordinært Årsmøte. 

§ 9 – Samarbeid mellom KFU og andre utvalg i kommunen 

Styret i KFU i Sarpsborg skal samarbeide med Enhet Oppvekst og Utvalg for kultur og 
oppvekst ved behov og leder av KFU møter der i saker som angår oss. 

§ 10 – Endringer av vedtektene 

Forslag til endringer i vedtektene må sendes til KFU-leder skriftlig, senest tre uker før 
Årsmøtet. Årsmøtet behandler innkomne forslag, gjør eventuelt nødvendige endringer og 
vedtar/avviser basert på avstemming. 

 

Godkjent av Årsmøtet 05.11.18 


