
  
 

 
 
ÅRSMØTE KOMFUG 2023 
 
Alle grunnskolene i Kristiansand innkalles med dette til  
 
Årsmøte i KOMFUG  
 
Tid:  Onsdag 29.mars kl. 18:00 – ca. 20:00. 
Sted: Kongsgård skolesenter 
 
 
Påmeldingsfrist mandag 27.mars. 
 
 
Hver skole bes om å møte med 2 representanter med stemmerett.  
Fortrinnsvis FAU-leder og SU-leder på skolen, men skolene står fritt til å velge 
selv hvem som skal representere skolen på årsmøtet.  
Sittende styre i KOMFUG har også stemmerett på møtet. 
 
KOMFUG er et veldig viktig forum og talerør for foreldrene til Kristiansands 
skolebarn. 

• KOMFUG møter fast i Oppvekstutvalget sine møter. 
• Arrangerer opplæringsmøte for FAU og SU-ledere. 
• Er høringsinstans i skolerelaterte saker. 
• Arrangerer temakvelder/foreldrekonferanser. 
• Følger opp natteravnene. 
• Følger opp aktuelle skolesaker. 
• Tilbyr opplæring av foreldrenettverk og FAU-arbeid.  

 
For å få dette til er KOMFUG helt avhengig av engasjerte foreldre. Vi har derfor 
et stort ønske om at deres skole deltar på årsmøtet. 
 
Vi trenger også flere medlemmer i styret vårt og valgkomiteen ønsker innspill fra 
dere på kandidater som kan tenke seg å stille til valg. 
 
Styret i KOMFUG skal være et tverrsnitt av foreldrene. Dette betyr at det bør 
være en blanding av personer fra de forskjellige bydelene, begge kjønn og gjerne 
også litt  
forskjellig alder. Med flere kandidater til styret er det enklere å få til denne gode 
sammensetningen.  
 
Per dags dato har vi bare representanter fra to soner i byen vår, 
Sentrum/Songdalen og Vågsbygd/Søgne. Vi mangler representanter fra Øst og 
Lund. 
https://www.komfug.no/styret 
 
 
 
  



  
 

 
 
 
Saksliste for årsmøtet: 

• Valg av møteleder 
• Valg av referent 
• Valg av to personer som skal undertegne protokollen sammen med 

møteleder  
og referent  

• Godkjenning av innkalling og dagsorden 
• KOMFUGs årsberetning 
• Regnskap, revisors beretning og budsjett for KOMFUG 
• Valg av styre 
• Valg av valgkomité til neste årsmøte 
• Fastsettelse av arbeidsplan fram til neste årsmøte etter innstilling fra 

styret 
 
 
 
 
Forslag til nye styremedlemmer, innspill på saker som dere ønsker at KOMFUG 
skal jobbe videre med i kommende periode og spørsmål angående årsmøtet kan 
sendes/stilles til KOMFUG styret post@komfug.no senest 27.03.2023. 
 
Minner om påmeldingsfrist for møtedeltakelse 27.03.2023 
 
Hjertelig velkommen! 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i KOMFUG 
 
Nettside:  https://www.komfug.no/  
Facebook:  https://www.facebook.com/KOMFUG/ 
 


