
KRISTNE FRISKOLERS FORBUNDS FORVENTNINGSDOKUMENT  
 
For medlemmene i Kristne Friskolers Forbund gjelder følgende grunnverdier og forventninger. Medlemmene 
er både skoler, fagskoler og høgskoler. For enkelhets skyld kaller vi dem i dokumentet nedenfor bare skoler, 
selv om det ikke får fram alle nyanser.  
De 2 basiskravene til skolene som allerede står i KFFs grunnregler § 3f, ligger fast under det hele:  
• Medlemmene i KFF har offentlige godkjenninger som skole/fagskole/høgskole og/eller av sine 

fagtilbud. Dette foreligger skriftlig.  
• Skolene er fundert på Bibelen og de tre artikler fra den apostoliske bekjennelse som læregrunnlag, eller 

de gir skriftlig tilslutning til enighet i denne bekjennelse.  
 Skolene må i sitt arbeid følge opp disse grunnregelkrav. 
 
Ut over dette har representantskapet i KFF følgende forventninger til medlemsskolene: 
1. Medlemskolene følger norsk lov og forskrifter. 
2. Skolene har en klar organisasjonsstruktur både internt og overfor eiere/stiftere/medlemmer, altså ”de 

som står bak skolen”, heretter kalt ”eier”. Dette innebærer bl.a. at: 
a.    Skolenes styrer er skolenes øverste ledelse.  
b.   Til styremøtene innkalles alltid også de som i tillegg til de eiervalgte etter lovverket har møte- og 

talerett i styret, mens representanter fra kommuner og fylker innkalles likevel bare så fremt disse har 
oppnevnt representant.  

c.    Skolene har et tydelig avklart forhold til ”eier”. Det skjelnes klart mellom rollene for partene.  
d.    Skolene og ”eier” har ordnede, kjente regler om hvordan styremedlemmer oppnevnes og deres 

funksjonstid i styret for skolen. 
e. Hvis ”eier” eier skolelokalene, foreligger det en skriftlig leieavtale som også inkluderer klare 

ansvarsforhold mellom skolestyret og utleier om ansvar for driften av bygningene. Slike avtaler er 
også gjort i andre tilfeller hvor det er felles bruk mellom skolen og ”eier” av maskiner, utstyr, ansatte 
og eventuelt annet.  

f. Skolene har klare skriftlige instrukser eller fordeling av arbeidsoppgaver knyttet til ledelsen av 
skolen. Eventuell delegasjon av myndighet til enkeltpersoner eller stillinger, er også gjort skriftlig.  

3. Skolene er seg bevisst at de er både kristne skoler og skoler i ordinær forstand. De har derfor en 
gjennomtenkt skjelning mellom kristen virksomhet i skolen og skolen som skole. 

4. Skolene under privatskoleloven benytter KFFs kvalitetssikringssystem (med evt tilpasninger) eller 
tilsvarende, i henhold til gjeldende lover og regler. Når slikt system foreligger for fagskole, gjelder 
samme. Systemene skal gjennomgås og bli fulgt opp årlig. KFF vil kunne be om tilbakemelding på om 
det er foretatt gjennomgang og kan også hjelpe skolene med innføring av dette ved kvalitetsbesøk. 
Friskolenes kvalitetssikringssystem bør også ha et klart fokus på det kristne innholdet i 
skolen.  Skolene er inneforstått med at KFF kan etterlyse manglende kvalitetsrapportering og bestilling 
av rådgivingsbesøk når kvalitetsgjennomgang ikke er rapportert eller det foreligger grunner for dette.   

5. Skolene innarbeider gode rutiner i sin kontakt med KFF-organisasjonen. Dette kommer til uttrykk ved at 
skolene normalt møter frem med minst én person fra skoleledelsen og/eller styret til den årlige 
skolelederkonferansen/seksjonsmøtene og representantskapsmøtet. Nyinnmeldte skoler bør prioritere å 
møte frem til den først påfølgende skolelederkonferanse med seksjonsmøter etter innmeldingen. 

6. Skolene holder seg oppdatert på lover og regelverk. En måte å gjøre dette på, er å prioritere 
relevante KFF- kurs for administrasjon og styremedlemmer. Disse gir skolene en god hjelp til å sikre 
kvalitet og at offentlige krav til skolene er kjent.  

7. Skolene i KFF er seg bevisst at de tar del i et stort fellesskap av kristne skoler i Norge. Det betyr at 
feiltrinn hos én skole kan ramme flere. Derfor er det viktig å være kjent med, vise solidaritet med og 
motta kompetanse fra en samlet kristen friskolebevegelse. 

  
KFF selv er opptatt av å sikre et sekretariat med kompetanse og ressurser som kan være til hjelp for skolene i 
arbeidet med å oppfylle de forventninger som stilles i dette verdidokumentet.  
Representantskapet ber alle medlemsskolene om å legge Forventningsdokumentet fram for sine styrer og 
sørge for at det blir gjort vedtak og underskrevet på at dokumentet er kjent for styret. 
 
Forventningsdokumentet er vedtatt på KFFs representantskapsmøte 22. okt 2008. 
Kjetil Glimsdal, representantskapet ordfører, Inger Johanne Aa Shealy, styreleder, Torgeir Flateby gen.sekr 
 
Forventningsdokumentet ble fremlagt i skolestyret for …………………………….     skole, dato ………... 
 
Skolestyrets leder ……………………………………         Rektor…………………………………… 


