REGLEMENT
FOR

KOMMUNALT FORELDREUTVALG
FOR GRUNNSKOLEN

I

FROGN KOMMUNE

Vedtatt av Frogn kommunestyre, sak 143 /13 09.12.13

§ 1 Formål
Kommunalt foreldreutvalg (KFU) skal være et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt
samordnende og koordinerende organ for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved alle
grunnskolene i Frogn kommune.
Formålet med KFU skal være å øke forståelsen for og bedre samarbeidet mellom hjem og
skole.
KFU skal nå formål gjennom å:
 Arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, skolene,
Kommuneadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen.
 Være et høringsorgan for aktuelle saker som er til behandling i Hovedutvalg for
oppvekst, omsorg og kultur (OOK).
 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 skal
få 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. Representanten skal ha barn ved skolen og bør
fortrinnsvis være medlem i FAU. KFU-representanten velges på første FAU-møte etter
skolestart, senest 15. september.
Ansatte i Frogn-skolene, eller virksomheter tilknyttet denne, bør ikke velges som
medlemmer i KFU.
Rådmannen stiller møtesekretær til rådighet og bidrar med distribusjon av innkallinger og
protokoller fra KFU. Saker til behandling i Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur
distribueres alle medlemmene i KFU samtidig som de sendes til utvalgets medlemmer.
§ 3 Årsmøtet
Årsmøte avholdes innen 1.oktober det enkelte år. Representantene velger på årsmøte leder og
nesteleder. Første gang velges leder for 2 år og nestleder for 1 år. Deretter velges leder og
nestleder for to år.
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være KFU i hende 3 uker før årsmøtet.
Hver skole har en stemme på årsmøtet.
Alle FAU-ene ved skolene i Frogn innkalles til årsmøtet gjennom innkalling til leder. Alle
foreldre til barn i Frogn-skolen har møte- og talerett.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes hvis minst 1/3 av KFU- representantene krever det.
Ekstraordinært årsmøte innkalles med samme frist og på samme måte som ordinært årsmøte.

§ 4 Møter
KFU innkalles skriftlig etter vedtatt møteplan med som regel syv dagers varsel.
Saksdokumentene til møtet sendes sammen med innkallingen. Flest mulig saker bør være
opplyst skriftlig.
Utover dette har KFU-møter når lederen finner det påkrevd eller når minst 3 representanter
krever det.
KFU vedtar sine uttalelser i møter. Unntaksvis kan det gjennomføres telefonmøter eller
elektroniske møter per e-post eller hjemmeside. KFU kan avgi uttalelse når minst halvpartene
av medlemmene er til stede.
Forfall meldes møtesekretær i så god tid som mulig. Møtesekretær kaller inn
varamedlem og distribuerer saksdokumenter til vedkommende.
Ved forfall fra leder ledes styremøtene av nestleder. Har også nestleder forfall, velger møtet
selv møteleder.
Avgjørelse treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederes stemme avgjørende.
Det skal føres møtebok som godkjennes og undertegnes av møteleder og to representanter
oppnevnt i møtet. Avstemmingsresultatet skal alltid angis i møteboka og i den enkelte
uttalelse. Mindretallets synspunkter skal alltid framgå av møteboka. Sak som ikke er nevnt i
innkallingen, kan tas opp til behandling dersom flertallet av de møtene representantene
beslutter dette.
Representantene er underlagt reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven § 13 flg jf
§ 1 og opplæringslova § 15-1.
For øvrig gjelder saksbehandlingsreglene i kommuneloven kapittel 6 og reglement for
kommunestyret og hovedutvalgene med nødvendige tilpasninger.
KFU holder sine møter etter en oppsatt møteplan. Møteplanen tar hensyn til
Kommunestyrets og OOKs møtetider.
§ 5 Økonomi
Medlemmer i KFU mottar møtegodtgjørelse i samsvar med godtgjøringsreglement for Frogn
kommune vedtatt av kommunestyret. Godtgjørelse utbetales ved påkrav, dokumentert med
undertegnet møtebok.
§ 6 Underutvalg
KFU oppretter selv arbeidsutvalg eller de underutvalg KFU har behov for.
Underutvalgene skriver referat fra sine møter og rapporterer til KFU.
Leder av underutvalgene har møte- og talerett på KFUs møter.
§ 7 Vedtektsendringer
Endringer av organets vedtekter kan bare vedtas av kommunestyret i Frogn kommune.
Foreslåtte endringer skal sendes alle FAU’ene på høring og behandles på KFU’s årsmøte.

