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§ 1 Formål 
NKFU skal være et felles forum for foreldrene i kommunen og skal ivareta deres rett til 
medvirkning og innflytelse i utviklingen av skolen. Det skal også være et forum for 
erfaringsutveksling og ideskaping i foreldrearbeidet. NKFU skal således legge forholdene 
til rette for økt foreldreengasjement i skolearbeid. 
 
 

§ 2 Arbeidsoppgaver 
NKFU skal: 

• Være en naturlig samarbeidpart for politikere og administrasjonen i kommunen. 

• Være kontaktledd mellom foresatte og administrasjon og den politiske ledelse i 
 kommunen.  

• Være rådgivnings- og høringsinstans i viktige prinsipielle saker som angår 
 grunnskolen. NKFU har møterett i Hovedutvalget for oppvekst og kultur.  

• Ta opp saker og uttale seg i forhold til skolen og i skolesamfunnet, og skal i første 
rekke ivareta elevenes og foreldrenes interesser. 

• Være et samarbeidsorgan for foreldreutvalgene ved alle skolene i kommunen. 

• Konsentrere sin virksomhet om spesielle større saker hvor en felles opptreden på 
 vegne av de lokale FAU er naturlig/ønskelig. Sakene bør være av slik art at de 
 berører alle skolene i kommunen eller grupper av disse. Enkeltsaker som berører 
 bare en skole kan også behandles i påkrevde tilfeller. 

• Drive erfaringsutveksling mellom de ulike FAU i kommunen.  
 

 

§ 3 Politisk virksomhet 
NKFU skal være politisk uavhengig og ikke drive noen form for partipolitisk aktivitet. 
 
 

§ 4 Organisering 
NKFU skal bestå av en fast representant fra hver skole og med personlig 
vararepresentant. 
Representanten skal være tilknyttet skolens FAU. 
Kommunaldirektør innkalles til ordinære NKFU møter. 
 

 
§ 5 Valg 
FAU bør velge representanter til NKFU for 2 år av gangen. For å sikre kontinuitet i utvalget 
velges hvert år ny nestleder. Denne tar automatisk over som leder 2 året. Det er svært 
viktig at avgående representant informerer ”sitt” FAU om valg til NKFU, og at valget skjer 
så tidlig som mulig. Helst på vårparten. 

 



 
 
 
§ 6 Møtevirksomhet 
Påtroppende leder er ansvarlig for innkalling til kommende års utvalg. Møtedatoer settes 
på første og siste møte i høstsemesteret. Det skal avholdes minimum 2 møter hvert 
semester. 
NKFU bør avholde møte i forkant av hvert møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur, 
eller når leder eller kommunaldirektør krever det. Leder forplikter seg til å innkalle til møte 
dersom 1 av medlemmene krever det. Når det er ønskelig av hensyn til saker utvalget vil 
ta opp kan det innby personer som ikke er medlem.  

 
 
§ 7 Uttalelser og vedtak 
Votering avgjøres ved simpelt flertall. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 
Uttalelser fra utvalget sendes kommunaldirektør og FAU ved hver skole gjennom NKFU 
representantene. 
 

 
§ 8 Økonomi 
Dokumenterbare utgifter søkes refundert gjennom Nøtterøy kommune 
(kommunaldirektør). 

 
 
§ 9 Referat 
Utvalget fører referat. Referat sendes alle representanter og kontaktperson ved 
skoleadministrasjonen. Hver representant informerer ”sitt” FAU om aktuelle saker. I 
aktuelle saker sendes referat også til evt. ressursperson. 

 
 
§ 10 Taushetsplikt 
Representantene har taushetsplikt i henhold til Forvaltningsloven. 

 
 
§ 11 Årsmelding 
NKFU sender årsmelding til representantene, kommunaldirektør og leder for 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur ved slutten av hvert skoleår. 

 
 
§ 12 Vedtektsendringer 
Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall i NKFU. 


