Kommunalt foreldreutvalg (KFU)
i
Inderøy kommune

Vedtekter
(Utarbeidet på styremøte i Inderøy KFU 4.3.14 og gjelder frem til årsmøtet.)
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§1. Navn
Det kommunale foreldreutvalget (Inderøy KFU) er opprettet av FAU for de syv grunnskolene
i Inderøy (Mosvil skole, Utøy Barneskole, Sakshaug Barneskole, Røra Barneskole,
Sandvollan Barneskole, Kjerknesvågen Barneskole og Inderøy Ungdomsskole) og skal være
et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolene i Inderøy kommune. KFU
representantene skal rapportere og informere FAU ved sine skoler.
§2. Formål og arbeidsområde
Inderøy KFU skal være et frittstående og partipolitisk uavhengig organ som skal være et
naturlig bindeledd mellom foreldrene, FAU, skolene, skoleetaten og politiske
beslutningsorgan i kommunen. Inderøy KFU skal fortrinnsvis engasjere seg i saker av
generell betydning for alle grunnskolene i Inderøy. Inderøy KFU skal ivareta foreldrenes
interesser i skolesammenheng og sikre barna et best mulig skoletilbud.
Inderøy KFU skal:
 Arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, elevene, skolen,
skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen og medvirke til at
FAU’ene og SU’ene får en reell innflytelse i driften og utformingen av innholdet i
skolene.
 Være et høringsorgan og et rådgivende utvalg i skolepolitiske saker og sikre at
undervisningssektoren gis nødvendig prioritet i kommunens budsjetter.
 Drive informasjonsarbeid og bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid
mellom de ulike grunnskolene i kommunen.
 Ha ansvar for å gjennomføre skolering av FAU-representanter og trinnkontakter.
§3. Mandat og oppbygging av Inderøy KFU
Inderøy KFU består av en eller to representanter fra hver grunnskole i kommunen. En
representant og en vararepresentant. Disse trenger ikke nødvendigvis være med i FAU.
Møtene i KFU kan gjerne sirkulere rundt på de ulike skolene.
Inderøy KFU konstituerer seg selv etter hvert årsmøte og velger nestleder og sekretær.
Leder velges av Årsmøtet, og kommer i tillegg til representant fra egen skole.
Valg av Kasserer tilkommer senere, og ved behov.
Når KFU er samlet har kun en representant per skole stemmerett.
§4. Aktivitet
Inderøy KFU skal etter konstituering utarbeide en møteplan for kommende år. Antall møter
per år skal være etter behov. Møter avholdes første tirsdag i måneden i månedene: september,
oktober, november, desember, januar, februar, mars, april, mai og juni. Sekretær skriver
referat fra styresmøter og fellesmøter. Disse legges ut på hjemmesidene til KFU.
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§5. Årsmøtet
Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april og innkalles med minst 2 ukers varsel.
FAU-representanter og eventuelt andre valgte KFU-representanter ved alle grunnskolene i
kommunen inviteres til årsmøtet.
Stemmerett i årsmøtesaker, har de 2 fra hver skole som har sittet siste år, uansett om de er
avtroppende eller ikke.
Innstilte og påtroppende representanter har ikke stemmerett på det årsmøtet der de velges.
Årsmøtet skal behandle:
1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Godkjenne innkalling og dagsorden
4. Godkjenne KFU’s årsberetning
5. Målsetting for neste år
6. Valg av styrerepresentanter som er innstilt av FAU’ene.
7. Valg av leder.
8. Andre saker som er forelagt KFU minst 1 uke før årsmøtet
Årsmøtet er beslutningsdyktig ved simpelt flertall.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes hvis et flertall av FAU’ene krever det.
§6. Valg
FAU ved de enkelte skolene er ansvarlige for valg av inntil to representanter (et styremedlem
og en vararepresentant) fra deres skole til KFU senest to uker før årsmøtet. Representantene
velges for to år, vara velges for et år av gangen.
§7. Vedtektsendringer
Endring av Inderøy KFU’s vedtekter kan foreslås endret i Årsmøte.
Gjeldende forslag må være KFU i hende minst 2 uker før årsmøtet.
Årsmøtet skal godkjenne vedtektene.
Inderøy 4.3.2014
Styret i IKFU
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