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KFU sekretariat 

Adresse: Sandvigå 7, 4. etasje, 4007 Stavanger 

Telefon: 5191 2762 
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Web: www.stavanger.kommune.no/kfu  

Leder: Ingunn Rimereit 

Sekretariatsleder: Nina Bøhnsdalen 

Bank konto: 6351 05 17727 

 

 

         

Forslag til mål for perioden juni 2017 – mai 2018 
 
Formål: 
”KFU er et samordnende og koordinerende organ for FAU ved grunnskolen i Stavanger. KFU arbeider for å øke 
forståelsen og bedre samarbeidet mellom hjem og skole”. KFU skal jobbe for en kvalitetsskole med tilstrekkelig, 
stabil og forutsigbar økonomi. 
 
Mål Handlingsplan/tiltak 
1.  
Øke 
foreldremedvirkning i 
grunnskolen i 
Stavanger 

 

Tiltak Ansvar Når? 

   

Etablere aktive BydelsFau i alle bydeler   

Bidra til at foreldrene har reell medvirkning gjennom FAU og SMU 
o Tilby skolering av foreldre i rådsorganene 
o Tilby skolering av Foreldrekontaktene 

  

Alle bydeler gir innspill til høringsuttalelser fra KFU    

Invitere til åpne møter med aktuelle tema minst en gang i året   

Tilby kurs for ansatte i skolen om hjem-skolesamarbeid   
 

2.  
Videreutvikle 
driftsstyret som et reelt 
beslutningsorgan i 
linjen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Jobbe for at driftsstyrene får nødvendig informasjon fra kommunen slik at de er i stand til å 
utføre sitt verv i hht. Reglementet.  

o Gjøre reglement og mandat lett tilgjengelig for alle medlemmer av Driftsstyrene 

  

Oppfordre og legge til rette for at alle Driftsstyremedlemmer kan delta på kommunes kurs om 
møter for medlemmer av Driftsstyrene 

  

Invitere til erfaringsutvekslingsmøter for foreldre i Driftsstyrene   

Kartlegge hva foreldre i Driftsstyrene ønsker/har behov for av informasjon fra Kommunalt 
foreldreutvalg. 

  

Arbeide for at Driftsstyrene har reel styringsrett i hht Reglementet 
 

  

 

3.  
Øke foreldrenes 
involvering i elevenes 
læringsmiljø 
 

 

   

Jobbe for at skolens rutiner for utarbeidelse og evaluering av kvalitetsutviklingsplan, 
handlingsplaner og skolebasert vurdering ivaretar foreldrenes mulighet til involvering 

  

Informere, i samarbeid med ulike instanser, om hvordan foreldre kan involveres i skolens 
arbeid for et godt læringsmiljø 

  

Invitere til dialog om rusforebygging for foreldre i 7.klasse og 8.klasse   

Være en støttespiller for foreldre   

Jobbe for å få på plass et bedre system for tilpasset samarbeid mellom skole og foreldre om 
barns læringsutvikling. 

  

 

4.  
Hjelpe skolene til 
bedre økonomiske 
rammer 

 

   

Jobbe for at skolene har økonomiske rammer som gir alle elever tilpasset opplæring med 
kvalifisert undervisning 190 dager i året. 

  

Sørge for at Driftsstyrene jevnlig sender KFU informasjon om de mest presserende behov ved 
hver skole. 

  

Samordne informasjonen fra skolene og informere aktuelle instanser.  
o Direkte kontakt med politikerne i forbindelse med utarbeiding av partiprogram og 

ved utarbeiding av budsjetter 
o Å lage eller bidra til et diskusjonsmøte mellom politikere og foreldre om 

skoleøkonomi i forbindelse med valg 
o Sende listetoppene spørsmål om skolepolitikk og spre den gjennom løpesedler 

eller massemedia 
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