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Vedtekter for Nes kommunale foreldreutvalg (Nes KFU) 
 

Revideres og godkjennes på årsmøtet 26.09.2017 
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§ 1. Navn og hvem 
Nes kommunale foreldreutvalg, forkortet Nes KFU, er et fellesorgan for alle foreldre 
med barn i grunnskolene i Nes kommune på Romerike. 
 
§ 2. Formål 
Nes KFU skal være et formelt organ, partipolitisk uavhengig, som skal ivareta 
foreldres interesser i skolesammenheng og sikre barna i Nes kommune et best mulig 
skoletilbud. 
Nes KFU skal være et naturlig bindeledd mellom foreldrene, FAU-ene, skolene, 
skoleetaten og politiske beslutningsorgan i Nes kommune. Nes KFU skal fortrinnsvis 
engasjere seg i saker av generell betydning for alle skolene i kommunen og 
konsentrere sin virksomhet om større saker hvor en felles opptreden på vegne av 
skolene er naturlig eller ønskelig. Sakene bør være av en slik art at de berører alle 
skolene i kommunen eller grupper av disse. Enkeltsaker av allmenn interesse som 
bare berører én skole, kan i spesielle tilfeller også behandles. 
 
Nes KFU skal: 
• arbeide for å utvikle gode kommunikasjonskanaler mellom alle interessentene i 
grunnskolen. E-post (neskfu@gmail.com) er i så måte en viktig kanal i tillegg til å 
legge ut dokumenter på KFU sin hjemmeside (under Nes kommune). 
• arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, elevene, grunnskolene, 
skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i Nes kommune. 
• påvirke den kommunale skolepolitikken til barnas beste. 
• være et hørings- og rådgivende utvalg i skolesaker. 
• drive informasjonsarbeid, skape nye ideer og bidra til erfaringsutveksling og 
foreldre-samarbeid på og mellom de ulike grunnskolene i Nes kommune. 
• legge til rette for økt foreldreengasjement for slik å gi den enkelte elev et best mulig 
utbytte av sin skolegang. 
 

mailto:neskfu@gmail.com


  

VEDTEKTER NES KFU 26.09.2017 2 

 

§ 3. Medlemmer i Nes KFU 
3.1 
Nes KFU er en paraplyorganisasjon for samtlige grunnskoler i Nes kommune. Nes KFU 
er sammensatt av én representant fra hver grunnskole. Representanten bør komme 
fra den enkelte skoles FAU og kan være FAU-leder eller et annet medlem av FAU. Det 
anbefales at det enkelte FAU velger en vararepresentant til Nes KFU. 
 
3.2 
Medlemmer i Nes KFU velges for inntil 2 år om gangen, avhengig av hvor lang 
funksjonstid vedkommende har i sitt lokale FAU. 
 
3.3 
Nytt KFU konstituerer seg på første møte etter årsmøtet. 
 
§ 4. Årsmøtet 
4.1 
Årsmøtet er Nes KFUs øverste myndighet. 
 
4.2 
Ordinært årsmøte avholdes hvert år i siste halvdel av september. 
 
4.3 
Innkalling til årsmøtet skal skje med minst 4 ukers varsel. Sammen med innkalling til 
ordinært årsmøte skal følge: 
- Årsberetning 
- Forslag til strategiplan for neste år 
- Orientering om andre saker som er angitt i innkallingen. 
Andre saker som skal behandles på årsmøtet må være Nes KFU i hende senest 2 uker 
før årsmøtet 
 
4.4 
Alle foreldre inviteres til årsmøtet gjennom innkalling via skolenes 
kommunikasjonskanaler. Endelige sakspapirer gjøres tilgjengelig senest 1 uke før 
årsmøtet på KFU sin hjemmeside (under Nes kommune), og de enkelte FAU sender ut 
på sine skoler. 
 
4.5 
Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

1. Valg av møteleder. 
2. Valg av referent 
3. Valg av to personer som skal undertegne årsmøteprotokoll 
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
5. Nes KFUs årsberetning 
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6. Godkjenne arbeidsplan fram til neste årsmøte 
7. Eventuelle vedtektsendringer 
8. Andre innkomne saker 

 
4.6 
Voteringer avgjøres med simpelt flertall (gjelder ikke vedtektsendringer). Kun de 
som er til stede på årsmøtet, har stemmerett. Ved stemmelikhet har leder i Nes KFU 
dobbeltstemme. 
 
4.7  
Vedtektsendringer kan bare vedtas på årsmøtet. Forslag må være Nes KFU i hende 
minst fire uker før møtet avholdes. Vedtektsendring krever minst 2/3 flertall blant de 
frammøtte.  
 
4.8 
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis et flertall i Nes KFU eller minst 2 grunnskoler i 
kommunen krever det. 
 
§ 5. Møteordninger og saksgang 
5.1 Møter i Nes KFU 
Det utarbeides en møteplan for hvert skoleår. Innkalling til møtene skjer med minst 
én ukes varsel. Nes KFU kan innkalles til ekstraordinært møte på kort varsel. 
 
5.3 Rutiner for samarbeid og informasjon 
Nes KFU bør holde seg oppdatert på skolesaker og skal ha dialog med skolesjefen 
og ordføreren i Nes kommune etter behov for å drøfte saker av felles interesse. Ved 
behov kan representanter for skoleetaten innkalles til møte i Nes KFU.  
 
5.4 Voteringer 
Saker som tas opp og som krever votering i Nes KFU, avgjøres med simpelt flertall. 
Saker varsles skriftlig ved innkalling. Ved stemmelikhet har leder i Nes KFU 
dobbeltstemme. 
 
5.5 Referater 
Nes KFU skriver møtereferater fra alle møter.  
 
5.6 Nes KFU sin hjemmeside 
Dokumenter av allmenn interesse skal legges ut på Nes KFU sine hjemmesider, slik 
som: 

1. Medlemsliste for Nes KFU med kontaktopplysninger 
2. Nes KFU sine oppdaterte vedtekter 
3. Møteinnkallinger 
4. Møtereferater fra Nes KFU sine møter 
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5. Andre dokumenter av allmenn interesse kan legges ut. 
 
5.7 Kommunens politiske organ for skolesaker 
Nes KFU må arbeide for å få tale- og forslagsrett i kommunens politiske organ for 
skolesaker. 
 
§ 6. Komiteer og arbeidsgrupper 
6.1  
Både Nes KFU og årsmøtet kan oppnevne komiteer og arbeidsgrupper for å arbeide 
med spesielle saker innenfor organisasjonens formål. 
 
§ 7. Distribusjon av dokumenter 
7.1 
Referater sendes elektronisk til alle medlemmer i Nes KFU som vedlegg til e-post. 
Medlemmer godkjenner fortløpende. Leder skal også oppbevare dokumentet i sin 
egen e-postmappe. Godkjent referat legges ut på KFUs hjemmeside av leder. 
 
7.4 
Medlemmene i Nes KFU skal videreformidle dokumentene til den enkelte skoles FAU. 


