
DKFU – prosess samarbeidsavtale

• I HU møte 4.2.20 ble det fattet følgende vedtak:

Det utarbeides en partnerskapsavtale mellom Drammen kommune og Drammen 
kommunale foreldreutvalg, der avtalens innhold, forpliktelser og økonomiske 
rammer inngår.

• Arbeidet med avtalen skulle følges opp ila våren 2020, men på grunn av 
pandemisituasjonen har arbeidet blitt forsinket

• I slutten av mai ble arbeidet med partnerskapsavtalen tatt opp igjen og det ble 
gjennomført et møte mellom DRK og DKFU 9.juni for å starte samtaler om innholdet i 
avtalen

• Det vil bli utformet utkast til avtale som legges fram til politisk behandling så snart som 
mulig og senest i oktober 2020

• Eventuelle kostnader i en slik avtale vil måtte innarbeides i 2.tertial ev. i økonomiplanen 
for 21 – 24.



Lovverket

Opplæringsloven regulerer samarbeid med foreldrene på den enkelte skole
§ 11-4. Foreldreråd ved grunnskolar På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd 
der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer.

Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og 
foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide 
for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv 
utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege
vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine
av representantane

Lovverket sier ingenting om kommunale foreldreutvalg



Kommunalt foreldreutvalg retningslinjer FUG

• I mange kommuner finnes det kommunale foreldreutvalg (KFU) som 
representerer alle FAU-ene i en kommune. KFU-ene er opprettet på 
frivillig basis, og er ikke lovpålagt.

• De kommunale foreldreutvalgene driver opplæring og 
erfaringsutveksling med FAU-ene i sin kommune, og mange har en 
god dialog med skoleeier.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt og 
uavhengig organ som gir tips og veiledning til foreldre om samarbeid 
mellom hjem og skole.



Veileder for organisering av 
KFU

• FUG har i utarbeidet en veileder for organisering 
av kommunale foreldreutvalg

• http://www.fug.no/kommunale-foreldreutvalg-
kfu.468251.no.html

http://www.fug.no/kommunale-foreldreutvalg-kfu.468251.no.html


Bakgrunn

• KFU har vokst fram etter lokale initiativ, bl.a. ut fra behovet for å
• fremme og ivareta foreldresynspunkter overfor skoleadministrasjonen og de 

politiske beslutningsorgan i kommunen

• være høringsorgan i alle saker som handler om barns oppvekst-
og læringsmiljø

• bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom grunnskolene i 
kommunen

• arbeide for at tillitsvalgte foreldre ved skolene i kommunen får opplæring, slik 
at de kan ivareta sine oppgaver på den enkelte skole på en best mulig måte

• Kilde: http://www.fug.no/kommunale-foreldreutvalg-
kfu.468251.no.html

http://www.fug.no/kommunale-foreldreutvalg-kfu.468251.no.html


Organisering av kommunal foreldreutvalg for 
å sikre et godt samarbeid
• KFU bør være et fellesorgan for foreldre ved alle grunnskoler. Her bør 

det også vurderes om friskoler skal inkluderes

• Vurdere om et KFU skal få økonomisk støtte

• Et KFU bør ha representanter fra hvert FAU



KFU i andre kommuner

• Det finnes ca 180 KFU’er

• Det har vært utfordrende å finne andre kommuner som har en 
partneravtale og som vi kan innhente erfaringer fra

• Oslo kommune finansierer en 50% stilling  - kommunen er vesentlig 
større enn Drammen kommune



Innspill som har kommet fra DKFU

• Det er sendt ut et forslag til avtale fra DKFU som skisserer 
samarbeidsområder og partenes kostnader, plikter og rettigheter

• Administrasjonen har hatt møte med DKFU denne uken
• DKFU lærer opp nye FAU-medlemmer

• Arrangerer tema-konferanser for foreldre

• Ønsker å være en støttespiller for kommunen



Veien videre

• Administrasjonen ønsker politiske signaler om hvordan en partner –
eller samarbeidsavtale skal innrettes

• Hva er det ønskelig å samarbeide om?

• Hvordan skal et slik samarbeid struktureres?

• Hvem skal samarbeide med DKFU? Administrasjonen, politisk?

• Hvilke krav skal stilles til DKFU?

• Økonomisk støtte?


