Vedtekter for kommunalt foreldreråd for barnehage (KFB) og grunnskole
(KFG)
Formål
Samarbeid mellom foreldre som gruppe og kommunen som tjenesteyter er avgjørende for å
sikre et barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet.
KFB og KFG er et ledd i å gi foreldre større medvirkning og innflytelse over barnehage- og
skoletilbudet.
KFB og KFG er de formelle organene for foreldremedvirkning, samhandling og dialog mellom
barnehage- og skoleforeldre og kommunen i saker av felles interesse.
Sammensetning
Barnehage
Sammensetningen i KFB skal gjenspeile både drift og eierskapsforhold i kommunens
barnehagevirksomhet).
1. Hver av de fire bydelene skal velge to representanter, en fra privat barnehage og en
fra kommunal barnehage
2. Minimum en av representantene fra private barnehager velges blant foreldre til barn
i familiebarnehagene
Skole
1. Hver av de fire bydelene velger tre representanter
Valgprosess og funksjonstid
1. Den enkelte barnehage og skole nominerer sine kandidater
2. Nominasjonsresultatet legges ut på kommunens nettsider
3. Valg gjennomføres i årlig møte med foreldrerepresentanter fra alle
Brukerråd/Samarbeidsutvalg i barnehager og skoler
4. Valget foretas ved akklamasjon eller ved stemmegivning der hver skole og barnehage
har en stemme.
5. Rådet velger selv leder og nestleder og eventuelle andre funksjoner for
rådsmedlemmene
6. Funksjonstiden er to år. Etter behov gjennomføres valg hvert år.
Oppgaver og mandat
Foreldreperspektivet skal være med i overordnede strategiske spørsmål knyttet til utvikling,
planlegging og gjennomføring av barnehage- og skoletilbudet i byen. Rådet skal derfor være

diskusjonspartner, et høringsorgan og et rådgivende organ i utformingen av kommunens
barnehage- og skoletilbud.
Rådene skal:
1. Arbeide for godt samarbeid mellom barnehage, skole og hjem og skal ivareta
foreldrenes interesser overfor kommunen
2. Være et rådgivende organ overfor kommunen
3. Være diskusjonspartner og høringsorgan i saker av betydning for utforming av
barnehage- og skoletjenestene og kommunens barnehage- og skolepolitikk
4. Gi informasjon og veiledning overfor andre foreldre og styrke foreldreengasjementet
og foreldreinnflytelsen i arbeidet med å skape et best mulig skole- og
barnehagetilbud
5. Ivareta foreldrenes interesser i barnehage- og skolesammenheng overfor kommunen
6. Gjennomføre 4-6 møter i året, hvorav ett av møtene er et fellesmøte for
Brukerråd/Samarbeidsutvalg i barnehager og skoler
7. Gjennomføre kontaktmøte med Oppvekstkomiteen i bystyret regelmessig.
Møter
1. Utvalgene holder møter etter oppsatt plan.
2. Alminnelig flertall gjelder ved avstemninger. Ved stemmelikhet avgjør leders
stemme.
3. Møtene kunngjøres og er åpne.
4. Trondheim kommune ved rådmannen har sekretariatsansvaret.
Årsrapport
Det lages en årsrapport for utvalgenes virksomhet ved årets slutt.

