
 
 

 

 

Vedtekter for Gran kommunale foreldreutvalg (Gran KFU) 
(Vedtatt 4. juni 2015) 

  

1. Navn   

Navnet er Gran Kommunale Foreldreutvalg, forkortet Gran KFU. 

 

2. Formål  

 

Gran KFU er et utvalg bestående av foreldrerepresentanter fra den enkelte grunnskole i Gran 

kommune og representerer med dette alle foreldre/ foresatte til elever i grunnskolen i Gran 

kommune. 

 

Gran KFU skal fremme saker som er av felles interesse for grunnskolene i Gran og gjennom 

dette, ta en aktiv rolle i forhold til skoleadministrasjon og politikere. 

 

Gran KFU skal videre være et forum hvor foreldrerepresentanter uformelt kan treffes for å 

utveksle erfaringer om hvordan ting fungerer på den enkelte skole og lære av hverandre.  

 

FAU er organet som fremmer saker for den enkelte skole.  

 

3. Organisering 

 

Gran KFU består av leder i tillegg til én representant fra hver av grunnskolene i Gran 

kommune. Representantene skal ha personlig vara. 

Det er FAU ved den enkelte skole som har ansvaret for at skolen til enhver tid er representert i 

KFU. 

 

For å sikre kontinuitet i utvalgets arbeid, skal representanter oppnevnes fra skolestart på 

høsten. KFU er tjent med at representantene velges for 2 år. Representanter som har 

avgangselever kan velges for 1 år. 

 

Ved avstemming har hver skole én stemme. Saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved 

stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. 

 

Gran KFU er beslutningsdyktig ved oppmøte av minst ½ av skolenes KFU-representanter. 

 

Alle foreldre/ foresatte til elever ved grunnskolene i Gran kommune har anledning til møte 

som observatør på KFUs møter. 

 

Gran KFU har en valgkomite med tre representanter og oppgaven er å foreslå lederkandidater. 

Valgkomiteen utnevnes på årsmøtet på høsten. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4. Årsmøte 

 

KFUs høyeste myndighet er årsmøtet. Mellom hvert årsmøte ledes arbeidet av KFU. 

Årsmøtet gjennomføres i uke 39 eller uke 41. Til årsmøtet innkalles gammelt og nytt KFU. 

Alle foreldre/ foresatte til elever i grunnskolen i Gran har møte-, tale- og stemmerett på 

årsmøtet. 

 

Innkallingen legges ut på den enkelte skoles hjemmeside, og sendes ut til alle FAU’ene senest 

14 dager før møtet. Forslag til saker som man ønsker tatt opp, skal være leder i hende senest 

en uke før årsmøtet. Alle saksdokumenter skal være tilgjengelig på den enkelte skoles 

hjemmeside, eventuelt på Gran KFUs egen nettside. 

 

Leder velges på årsmøtet. Det kan fremmes benkeforslag på andre kandidater på årsmøtet. 

Kandidater som foreslås må spørres på forhånd. 

 

KFU konstituerer seg selv med nestleder og referent på første KFU-møte etter årsmøtet. 

 

4.1 Årsmøtesaker 

 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Valg av møteleder og referent samt to til å underskrive referat. 

3. Årsmelding 

4. Valg av nye representanter til valgkomiteen 

5. Valg av leder (1 år) 

6. Vedtektene kan endres ved 2/3 stemmer av de fremmøtte stemmeberettigede  

7. Innkomne forslag 

 

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes hvis KFU eller minst 75 foreldre/ foresatte til elever ved 

grunnskolen i Gran kommune krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med samme frist 

og på samme måte som ordinært årsmøte. 

 

5. Retningslinjer for leder i Gran KFU 

 

Leder: 

 

• har ansvaret for å kalle inn til møter 

• legger frem møtekalender for medlemmene i KFU på første møte i hvert semester 

(halvårsplaner). 

• leder alle møter som KFU kaller inn til. 

• har faste møter med grunnskoleleder (ref. FUG). 

• har ansvar for at KFU er representert i politiske arbeidsgrupper der saker som angår 

grunnskolene skal diskuteres (ad hoc grupper). 

• sørger for at innkallinger og referater blir lagt ut på alle skolenes hjemmeside, eventuelt på 

KFUs egen nettside. 


