
VEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE FORELDREUTVALG, AKFU. 

Gjeldende fra juni 2021. 

1.  FORMÅL 

AKFU skal være et samordnende og koordinerende organ for foreldrerådene ved alle 

grunnskolene i Arendal kommune, og ha som formål å 

 arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, skolen, 

skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen 

 være et høringsorgan og et rådgivende organ på vegne av foreldrene ved alle 

grunnskolene i kommunen 

 drive informasjonsarbeid og idéskaping og bidra til erfaringsutveksling og 

foreldresamarbeid mellom de ulike grunnskolene i kommunen 

 legge til rette for økt foreldreengasjement for derved å gi  den enkelte elev et best mulig 

utbytte av sin skolegang 

2. ORGANISERING 

2.1 Utvalgets sammensetning 

AKFU består av en foreldrerepresentant fra hver av grunnskolene, valgt av Foreldrerådets 

arbeidsutvalg (FAU). Den valgte har møte- og informasjonsplikt i FAU. Hvert medlem har en 

personlig vara. Er det faste medlemmet forhindret fra å møte, må vedkommende selv sørge for 

å gi beskjed til sin vara. Representanten og personlig vara velges for 2 år om gangen. Når 

hovedrepresentanten går av, rykker vara opp og blir sin skoles representant til AKFU det 

påfølgende året. 

2.2 Valgorganisering 

Medlemmene til utvalget velges på årsmøtet som avholdes i september. Utvalget velger leder, 

nestleder og sekretær med funksjonstid på ett år om gangen. Når leder av utvalget går av etter 

ett år, rykker nestleder opp og blir ny leder. 

2.3 Styret 

Styret består av leder, nestleder, sekretær og 2 styremedlemmer. AKFUs nestleder fungerer 

også som kasserer. Leder velges på årsmøtet. Styret for øvrig velges på årsmøtet, og 

konstituerer seg selv på årsmøtet i september. Styret skriver referat fra sine møter som 

distribueres til AKFU. 



3. MØTEORDNINGER/SAKSGANG 

3.1 Årsmøtet 

Årsmøtet er AKFUs øverste myndighet og avholdes siste onsdag i september. Det innkalles til 

årsmøte med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøte sendes styret 

senest en måned i forvegen. 

Årsmøtet skal behandle følgende saker:  

1.  Valg av møteleder og referent 

2.  Valg av to personer til å undertegne protokollen  

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden  

4. AKFUs årsberetning 

5. AKFUs budsjett og regnskap 

6. Valg av styret  

7. Valg av revisor 

8. Andre innkomne saker 

Årsmøtet er beslutningsdyktig med simpelt flertall, og kun de som er tilstede har stemmerett. 

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis minst 1/3 av FAU-representantene krever det, og det 

innkalles med samme frist og på samme måte som ordinært årsmøte. 

3.2 Møter i AKFU 

Det avholdes møte i AKFU hver 2. onsdag i måneden, annenhver måned. Første møte avholdes i 

september. I mellommånedene avholdes styremøter. Siden styret velges på årsmøtet i 

september, avholdes første styremøte i oktober. Utover det holder AKFU møte når lederen, den 

som har det administrative ansvar for skolesaker i kommunen eller 2/3 av medlemmene krever 

det. Det utarbeides en møteplan for hvert år. Innkalling til møtene skjer med en ukes varsel. 

Kommunens administrative leder for skolesaker eller representanter for denne, har møte- og 

talerett i utvalget, men ikke stemmerett. Når det er ønskelig av hensyn til saker som utvalget vil 

ta opp, kan personer som ikke er medlemmer inviteres til å være med på møtet med talerett. 

3.3 Voteringer 

Saker som tas opp og som krever votering i AKFU, avgjøres med simpelt flertall. Ved 

stemmelikhet har lederen i utvalget dobbeltstemme. Dersom enkeltskoler sender mer enn en 

representant til møter i AKFU, har kun én av disse representantene stemmerett. 

 

 



 

 

 

 

 

 


