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§ 1 Formål 
Kommunalt foreldreutvalg (KFU) skal være et samordnende og koordinerende organ for 
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved alle grunnskolene i Ullensaker. 
 
KFU skal arbeide for å øke forståelsen og bedre samarbeidet mellom hjem og skole. 
  
KFUs formål er å: 
• Arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, skolene, 

kommuneadministrasjonen og politiske beslutningsorgan. 
 

• Være et høringsorgan for saker som er til behandling i HSBK. 
 
• Være et rådgivende organ for de lokale FAU’ene.  

 
• Drive informasjonsarbeid og idéskapning, og bidra til erfaringsutveksling og 

foreldresamarbeid mellom grunnskolene i kommunen. 
 

• Legge til rette for økt foreldreengasjement, og bidra til  at foreldrerepresentantene gis  
opplæring slik at de bedre kan ivareta sine oppgaver på den enkelte skole best mulig. 

§ 2 Organisering 
KFU består av en representant fra hver skole. 
 
Representantene velger på årsmøte et styre bestående av 3 styremedlemmer  samt personlige 
varamedlemmer. Det bør tilstrebes at medlemmene har forskjellige kjønn. Det skal videre 
tilstrebes geografisk spredning på representantene.  
Første gang velges minst ett styremedlem for 2 år og de øvrige for 1 år. Ved senere valg 
tilpasses valgperioden slik at minst ett av styremedlemmene har en funksjonstid på 2 år.  
 
Ansatte i Ullensakerskolene, eller virksomheter tilknyttet denne, bør ikke velges som 
styremedlemmer i KFU. 
Ullensaker kommune bistår med distribusjon av innkallinger og protokoller fra KFU og styret. 
Saker til behandling  i hovedutvalget for skole, barnehage og kultur distribueres alle 
medlemmene i KFU samtidig som de sendes til utvalgets medlemmer. 



 

 

§ 3 Styret 
Styret består av: 
Leder 
Nestleder 
Sekretær 
3 personlige varamedlemmer  
 
Ved forfall innkaller medlemmet selv sitt varamedlem og sørger for at vedkommende får 
saksdokumenter. Ved forfall fra leder ledes styremøtene av nestleder. Har også nestleder 
forfall, ledes møtet av sekretær. Er ingen av de faste medlemmene i styret til stede, velger 
møtet selv møteleder og sekretær.  
 
Styret er beslutningsdyktige når minst to representanter er til stede.   
 

§ 4 Konstituering og valg av styre 
Årsmøte avholdes innen utgangen av mai og ellers avholdes det møter etter beslutning i styret.  
 
Styret innkaller til møter med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøte 
må være styret i hende 3 uker før årsmøtet. 
  
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes hvis styret eller minst 1/3 av FAU- representantene 
krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med samme frist og på samme måte som 
ordinært årsmøte. 
  

§ 5 Styremøter 
Styret setter opp møteplan som sendes til alle skolene. (Møteplan skal også inneholde dato for 
årsmøte). Møtene skal ligge i forkant av møtene i HSBK. 
 
Det skrives referat fra møtene som distribueres til alle FAU gjennom kommunens 
administrasjon. 
  
Saker som krever votering, avgjøres ved  simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen 
dobbeltstemme 
 

§ 6 Økonomi 
Styret disponerer de eventuelle midler som KFU disponerer i samsvar med vedtak på møter i 
FAU. Årsmøtet vedtar økonomiske fullmaktsbestemmelser ved behov.  
 
Medlemmene i KFU og  KFU's styre mottar ikke ordinær møtegodtgjørelse. 
Herredstyret vil innen budsjettrammen stille midler til disposisjon for KFU. 
Bevilgningen er forutsatt å erstatte møtegodtgjørelse. 
 

§ 7 Underutvalg 
Styret i KFU oppretter selv de underutvalg styret har behov for, eller foreldregrupper kan bli 
underutvalg hvis de ønsker det. 



 

 

 
Underutvalgene skriver referat fra sine møter og rapporterer til KFU 
 
Leder av underutvalgene har møte- og talerett på KFUs styremøter 
 

§ 8 Vedtektsendringer 
Endringer av organets vedtekter kan bare vedtas av herredstyret i Ullensaker kommune. 
Foreslåtte endringer skal sendes alle FAU’ene på  høring og behandles i KFU’s årsmøte 
 

§ 9 Oppløsning 
Ved oppløsning av KFU skal organisasjonens eventuelle midler fordeles likt mellom alle 
FAU i kommunen.  
 


