Vedtekter for Kommunalt foreldreutvalg for oppvekstsektoren i Verdal
KFUV
§ 1 Navn
Utvalgets navn er: Kommunalt foreldreutvalg for oppvekstområdene i Verdal, KFUV
§ 2 Formål
KFUV er et representativt fellesutvalg for foreldrerådene ved de enkelte grunnskolene
og barnehagene i Verdal. Det har til formål å ta opp saker og uttale seg om forhold
som angår alle eller flere av grunnskolene og barnehagene i samsvar med kapittel 11 i
Opplæringsloven og kapittel 2 i Barnehageloven..
Foreldreutvalget skal
o fremme og ivareta foreldresynspunkter overfor kommuneadministrasjonen og
de politiske beslutningsorgan i kommunen
o være høringsorgan i alle saker som handler om barns oppvekst- og
læringsmiljø
o bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom grunnskolene og
barnehagene i kommunen
o arbeide for at foreldrerepresentanter får opplæring for å kunne ivareta sine
oppgaver ved den enkelte barnehage og skole best mulig.
§ 3 Sammensetning
KFUV består av to representanter for foreldrerådet ved hver enkelt skole og
barnehage: FAU-leder og en valgt representant.
§ 4 Styre
KFUV velger et arbeidsutvalg bestående av fem medlemmer med varamedlemmer.
Både barnehagene, skolene med barnetrinn og skolene med ungdomstrinn skal være
representert. Det bør legges vekt på å få representanter fra alle deler av kommunen.
Arbeidsutvalget konstituerer seg selv og velger leder, nestleder og sekretær. Valg skjer
på første møte i nytt skoleår/barnehageår, senest innen utgangen av september. Leder
siste år er ansvarlig for å kalle sammen til første møte. Valget gjelder for et
skoleår/barnehageår.
§ 5 Møter
KFUV skal ha minst to møter hvert barnehage/skoleår, og ellers så ofte leder eller
arbeidsutvalg finner det nødvendig. Møter skal også holdes hvis minst mer enn 1/3av
representantene krever det.
Møtene sammenkalles og ledes av lederen.
Arbeidsutvalget møtes så ofte lederen finner det nødvendig, eller når flertallet i
arbeidsutvalget krever det.
Referat fra møtene i styret og utvalget sendes alle FAUene i kommunen.

§ 6 Uttalelse på vegne av utvalget
Leder har møte- og uttalerett i driftskomiteen og i plan- og utviklingskomiteen i saker
som angår utvalgets arbeidsområde.
Når utvalget blir bedt om å uttale seg, skal saken til vanlig behandles i møte i samlet
utvalg etter at de enkelte foreldreutvalg har hatt mulighet til å drøfte saken på forhånd.
Lederen uttaler seg ellers på vegne av utvalget i møter, overfor media og ved andre
henvendelser.
§ 7 Bistand fra kommunen
Kommunalsjef oppvekst gir KFUV kontorteknisk bistand og annen hjelp til
anskaffelse og utsendelse av materiell, skriv m.m

