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 Om stemmerett i representantskapet sier grunnreglenes § 4.a følgende: 

 KFFs representantskap består av representanter for eierne av de skolene som er medlemmer og 

assosierte medlemmer av forbundet. Hver skole har én stemme. Skoler med elevtall registrert ved 

kontingentinnbetalingen samme år med og over 200 elever har 1 stemme ekstra. Assosierte 

høgskolemedlemmer har én stemme hver. En person kan møte i representantskapet med skriftlig fullmakt 

til å representere flere skoler. (Liste over skolenes antall stemmer er tilgjengelig ved registreringen.) 

De som skal delta på representantskapsmøtet med stemmerett, krysser av for «ja» på dette punktet i 

påmeldingsskjemaet til skolelederkonferansen. Dette er tilstrekkelig fullmakt for å kunne stemme fra 

egen skole. Vi minner om at for de skoler som ikke er representert på møtet, er det mulig å gi 

fullmakt til andre.  

Kun skriftlig fullmakt godkjennes. Fullmakten skal opplyse om: a) navn på skole som gir fullmakt, b) 

navn på person som gis fullmakt og c) signatur eller annen tydeliggjøring av hvem som utsteder 

fullmakten. Fullmakten må leveres/sendes til den som skal stemme for skolen og må så leveres av 

denne ved registreringen ved inngangen til representantskapsmøtet fra kl 17.00.   

 

Med vennlig hilsen Kristne Friskolers Forbund 

 
Representantskapets ordfører      
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Sak 1. Godkjenning av innkalling - konstituering. 

 

Forslag til vedtak:  Representantskapet godkjenner innkallingen. 

   Følgende fullmakter ble referert av ordfører og godkjennes: 

   Fra: ………………………………..  til: ……………………………… 

  

Sak 2. Godkjenning av protokoll fra representantskapet 2014.  

 

Protokoll fra representantskapsmøtet 2014 følger nedenfor. Oppdaterte grunnregler finnes på 

http://www.kff.no/_service/327/download/id/206631/name/Grunnregler+revidert+2014.pdf 

  

 

Protokoll fra representantskapsmøtet 21. oktober 2014 i Kristne 
 Friskolers Forbund på Scandic Oslo Airport. 
 
Til stede: 86 skoler med 101 stemmer pluss 14 skoler med 17 stemmer representert ved fullmakt, totalt 118 
stemmer. 
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
I følge vedtektene innkaller ordføreren til møtet med minst 4 ukers varsel. Innkalling med saksdokumenter ble 
sendt ut til medlemsskolene 18/9-14 på e-post. Grunnreglene var utsendt på forhånd. 
Valg av 2 personer til å undertegne protokollen så fremt grunnreglene endres på dette punkt. 
 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Rekkefølgen på saken tilpasses valgene for å unngå dødtid. Til å 
undertegne protokollen ble Finn Olav Konow og Hilde Grøstad Aasen valgt. 
 
Sak 2: Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøtet 2013 
Protokollen var utsendt på forhånd. 
Vedtak: Protokollen fra representantskapsmøtet 23.10.13 godkjennes.  
 
Sak 3: Årsmelding fra styret 
Årsmeldingen var utsendt på forhånd. 
Vedtak: Årsmeldingen for 2013/14 tas til etterretning. 
 
Sak 4: Regnskap for året 2013 
Regnskapet for 2013 med noter, styreberetning og revisjonsberetning var utsendt på forhånd. Regnskapet viser 
et overskudd på kr 449 295,-.  Årets overskudd foreslås satt av til et utviklingsfond for å kunne skape grunnlag 
for omgjøring og ny tjenlig kompetanse i sekretariatet etter den utskifting i personale som vil skje i løpet av 
årene 2014-16. 
Vedtak: Regnskapet for 2013 godkjennes med kr 449 295,- i overskudd som settes av til et utviklingsfond for å 
kunne skape grunnlag for omgjøring og ny tjenlig kompetanse i sekretariatet etter den utskifting i personale 
som vil skje i løpet av årene 2014-16. 
 
Sak 5: Forslag til grunnregelendringer 
Styrets forslag til grunnregelendringer med begrunnelser var utsendt på forhånd. 
Vedtak: Grunnreglene endres slik styret har foreslått:  
 
2 b. KFF skal ikke uttale seg om teologiske spørsmål i forhold til enkeltskoler.  
c. KFF skal ikke gå inn i forhold ved den enkelte skole uten at den enkelte skole ber om det. I saker hvor 
det oppdages manglende oppfølging av KFFs forventningsdokument og KFFs kvalitetssikringssystemer kan KFF 
likevel be medlemsskoler om innsyn i dette og samarbeide med skolen om å rette det opp. 
STYRET 
3.a. KFF ledes av et styre på 7 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styret velger selv styrets nestleder. 

http://www.kff.no/_service/327/download/id/206631/name/Grunnregler+revidert+2014.pdf
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e.  Styret har ansvar for budsjett og regnskap, sørger for å få regnskapet revidert hvert år og vedtar 
regnskapet innen 31/3. Styret legger fram reviderte regnskaper for 2 år, budsjettforslag for de kommende 2 år 
og 2-årsmelding for representantskapet. 
 
REPRESENTANTSKAPET 
4.a. KFFs representantskap avholdes annet hvert år og består av representanter for eierne av de skolene 
som er medlemmer og assosierte medlemmer av forbundet. Hver skole har én stemme. Skoler med elevtall 
registrert ved kontingentinnbetalingen samme år med og over 200 elever har 1 stemme ekstra. Assosierte 
høgskolemedlemmer har én stemme hver. En person kan møte i representantskapet med skriftlig fullmakt til å 
representere flere skoler. 
b. Representantskapet velger sin ordfører og varaordfører for 4 år av gangen, hver av dem annet hvert 
år. Ordføreren innkaller til møtene, med minst 4 ukers varsel, og sørger for at sekretariatet fører vedtakene i 
egen protokoll samt for valg av 2 personer til å underskrive protokollen.  Ekstraordinært møte i 
representantskapet skal innkalles dersom minst 1/5 av medlemsskolene ber om det. 
c.   Representantskapet velger styreleder for 2 år av gangen og 6 styremedlemmer for 4 år av gangen, slik 
at 3 velges annet hvert år.  Styremedlemmer kan gjenvelges. 3 varamedlemmer velges annet hvert år. 
d.   Representantskapet velger en valgkomite for neste valgforberedelse. Komiteen foreslår normalt det 
dobbelte antall kandidater til vervene som ordfører og varaordfører i representantskapet og til vervene som 
leder og styremedlemmer. Normalt foregår valgene skriftlig.  
e. Representantskapet behandler styrets 2-årsmelding og de 2 siste års regnskaper som orienteringssaker 
og vedtar de 2 kommende års budsjett.  Det fastsetter også medlemskontingenten til forbundet. 
Vedtak om innføring av de nye reglene: 
Representantskapet legger følgende overgangsordning for valgene i år uten at det skal stå i grunnreglene:  
1. For å komme i takt med styrevalgene på en smidig måte og siden det ikke vil bli representantskapsmøte i 
2015 når deres periode går ut, får de styremedlemmer som ble valgt for 2 år i 2013 forlenget sin periode med 1 
år.  
2. Likedan får Ordfører i representantskapet valgt for 2 år i 2013 forlenget sin periode med 1 år siden det altså 
ikke vil bli representantskapsmøte i 2015 når perioden går ut. 
Sak 6: Budsjetter for årene 2015 og 2016 og fastsetting av kontingent for budsjettårene 
Budsjettforslag med kommentarer var utsendt på forhånd. 
Vedtak: Budsjettforslaget for år 2015 fra styret godkjennes. Kontingenten for 2015 er todelt og vedtas slik:  
1. del er elev/studentavhengig: kr 204,- pr elev for skolene. Minstekontingent pr skole er som for 20 
elever/studenter. Høgskolene skal betale kr 3177,- pr høgskole opp til 500 studenter og kr 3177,- pr oppnådd 
500 studenter etter dette.  
2. del er skolestørrelsesavhengig og gjelder obligatorisk styreansvarsforsikring. Prisen tar utgangspunkt i årets 
pris og reguleres etter siste forhandling før nyttår opp eller ned prosentvis i forhold til disse priser. 
Budsjett for år 2016: Styret gis fullmakt til å fastsette budsjettet for 2016 på basis av 2015 års budsjett og 
innenfor angitte rammer i saksframlegget til representantskapsmøtet. 
Sak 7:  Valg 
Tellekorps ble først foreslått og valgt slik: 
Willy Landro, Ole Fladstad, Stein Inge Thorshaug, Anne Berit Grande, Kaj Skov, Marianne Hegdal, Vidar Gjelstad, 
Ragnhild Goa og Jostein Moldsvor. 
 
Forslagene fra valgkomiteen var utsendt på forhånd. 
Følgende ble valgt, stemmetall i parentes: 
Styreleder for to år (2014-2016): 
Odd Anders With, KVT (102) 
 
Suppleringsvalg av repr. fra kap. 4-skoler for to år (2014-2016): 
Marion Bojanowski, Bibelskolen i Grimstad (97) 
 
KFFs styre for fire år (2014-2018): 
Hilde Grimm, Oasen skole (grunnskole) (91) 
Ingvill Kvalsnes Blom, Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra 79 
Astrid Aarhus Byrknes, Kongshaug Musikkgymnas (styret) 79 
 
Varamedlemmer for to år (2014-2016): 
1. vara: Morten Thomassen, Tomb videregående skole (110) 
2. vara: Anna Gausland, Stavanger Kristne Grunnskole (103) 
3. vara: Raimo Hansen, Tyrifjord videregående skole (79) 
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Varaordfører for representantskapet for fire år (2014-2018): 
Lars Dahle, NLA Høgskolen (61) 
 
Valgkomite for to år: 
Ståle Andersen, KVS-Lyngdal (96) 
Øyfrid Sofienlund, Grenland kristne skole (grunnskole) (79) 
Karsten Grytnes, Skauen kristelige skole (75) 
Ketil Jensen, Bibelskolen Fjellhaug og Fjellhaug internasjonale Høgskole (FiH) (71) 
Vara: Gjermund Høgh, skoleråd for katolske skoler i Norge (48) 
 
 
Sak 8: Forslag til generelt arbeidsprogram for KFF for 2014-2016 
Forslag til arbeidsprogram var utsendt på forhånd.  
Vedtak: Det framlagte forslag vedtas som KFFs generelle arbeidsprogram for 2014-2016. Forslag til 
arbeidsoppgaver fra seksjonene blir oversendt til styret fra seksjonene. Styret vurderer og prioriterer 
oppgavene som foreslås. 
 
Signe Sandsmark 
Referent. 
 
 

 
 
  

Forslag til vedtak:  Protokoll fra representantskapsmøte 2014 godkjennes.  
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Sak 3. Toårsmelding fra styret for perioden 2015 - 2016 

 

Toårsmelding fra styret for Kristne Friskolers Forbund for 2015-2016 
 
Meldingsperioden gjelder for perioden fra 15. september 2014 til 15. september 2016 og omfatter to 
årsavslutninger med regnskap og årsmelding. Disse dokumentene må sees i sammenheng med denne 
2-årsrapporten til representantskapet.  
 
Medlemmer  
I perioden er følgende skoler tatt opp: 
 
Fra sept. 2014 til utgangen av 2015:  
Hoppensprett barneskole Brårud, Olavsborg Kristne grunnskole, Båtsfjord Private Videregående 
Skole, Møre barne- og ungdomsskole, Hamre Grendaskule, Drottningborg ungdomsskole AS, Oasen 
skole Strømme, Oasen skole Mandal, KFskolen Jørpeland (9 skoler). 
 
Hittil i 2016: Kongshaugen Kristne Grunnskole, Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole, Kristen 
Videregående skole Haugalandet, (3 skoler)  
 
Vi har i denne perioden fått melding om at følgende skoler har lagt ned virksomheten: 
Tomb fagskole, Straumen skole og Stiftelsen Farsund Kristne grunnskole (3 skoler) 
 
 
Forbundet har dermed per 15. sept. 2016 til sammen 135 medlemmer. Disse er listet opp på vår 
nettside. Vi har mottatt henvendelse om mulig medlemssøknad fra ytterligere 3 skoler inneværende 
skoleår (2 bibelskoler og 1 grunnskole). 
 
 

Skolegruppe 2014 2016 

Grunnskoler i Norge 66 74 

Grunnskoler i utland 2 2 

Videregående skoler 31 33 

Kap 4 / bibelskoler  19 19 

Fagskoler 4 3 

Høgskoler 4 4 

SUM 126 135 

 
 
 
Innhentet tallgrunnlag fra telling i oktober 2015 som er benyttet ved beregning av kontingent for 
2016 viser følgende antall elever/studenter: 
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Skolegruppe Sum elever 
etter telling 

oktober 2015 

Snitt 
elevtall 

per skole 

Friskoleelever totalt 
oppgitt i budsjettet 
(snitt av tellinger i  

okt.2014 og apr. 15 for 
vgs) 

KFF-andel i 
prosent av 

alle friskoler 

Grunnskoler  7.981 105 18.981 39 % 

Videregående skoler 5.847 177 14.165 40 % 

Sum elever etter FSL 13.828 127 33.146  

Kap 4 / bibelskoler  1.013 53 1324 76 % 

Fagskoler 117 -- --  

SUM 14.958 -- --  

Høgskoler 2.822 -- --  

 
Antall elever / studenter hos KFF sine medlemmer. Tallene er basert på opplysninger som er 
benyttet i forbindelse med fakturering av medlemskontingent: 
 

 2012 – 13 2013 – 14  2014 – 15 2015 – 16  

Skoler 13.450 13.860 14.496 14.958 

Høgskoler 2.290 2.570 2.727 2.822 

SUM 15.740 16.450 17.223 17.780 

 
 
 
KFFs styre har hatt denne sammensetningen: 
 
Styreleder: Odd Anders With, KVT (styreleder fra 2014 - 16) 
Nestleder: Hilde Grimm, Oasen skole (2014 – 2018) 
Ingvill Kvalsnes Blom, Danielsen Barne- og Ungdomsskule (2014 – 2018) 
Astrid Aarhus Byrknes, Kongshaug Musikkgymnas (2014 – 2018) 
Hallgeir Solberg, Øya vgs (2013 - 2016) 
Marion Bojanowski, Bibelskolen i Grimstad (2014 - 2016) 
Elisabeth Thielemann, St. Eystein skole (2013 - 2016) 
1. vara: Morten Thomassen, Tomb videregående skole (2014 – 2016) 
2. vara: Anna Gausland, Stavanger Kristne Grunnskole (2014 – 2016) 
3. vara: Raimo Hansen, Tyrifjord videregående skole (2014 – 2016) 
 
 
Styremedlemmer velges for en periode på fire år. Leder og varamedlemmer velges for to år. Alle 
varamedlemmer har vært innkalt sammen med de faste medlemmene til styremøtene i perioden. I 
perioden mellom representantskapsmøtene i 2014 og 2016 er det avholdt 8 ordinære møter og 
behandlet til sammen 132 saker.  
 
Sekretariatet  
Torgeir Flateby fram til 31.12.2014, Jan Erik Sundby fra 01.01.2015 ,generalsekretær. 
Torgeir Flateby, seniorrådgiver til 01.04.2016.  
Signe Sandsmark, seniorrådgiver i 80 % stilling. 
Lars Eirik Sandvik, kvalitetsrådgiver i 50 % stilling. 
Jason van Haselen, kontormedarbeider, timebasert, ca 15% stilling. 
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Per Asp, seniorrådgiver i 50% stilling fra 15.08.2016 (vikariat) 
Helge Vatne, ansett som kvalitetsrådgiver men tiltrer i 2017.  
 
I tillegg til den ordinære virksomheten har sekretariatet også i denne perioden på betalingsbasis for 
medlemsskoler, kommende medlemmer og andre friskoler tatt oppdrag med kurs, rådgiving og 
utredninger. KFF har også administrert www.vilbli.no for alle friskolene som er med og gitt support 
på KFF-KSS også for kunder utenfor KFF. 
 
Sekretariatet er lokalisert i Storgt 10B, 10. etasje. Lokalene fungerer bra. Et og et halvt kontor er 
utleid til KPK (Kristelig Pressekontor). Lokalene har skiftet eier til Eiendomsspar AS. Gjeldende 
leiekontrakt utløper 31.12.2016 og det er inngått avtale for 5 nye år på tilsvarende betingelser som i 
dag. 
 
Økonomi  
Det vises til regnskaper med styreberetning og revisjonsberetning for kalenderårene 2014 og 
2015. Styret godkjente regnskapene for disse to årene med et overskudd for 2014 på 408.281 kr og 
et underskudd for 2015 på 406.348 kr. Den store svingningen mellom disse årene skyldes dels feil 
periodisering på en noen poster, men også økte kostander ved tilsetting av ny generalsekretær.  
Representantskapet har tidligere tatt høyde for dette og vedtok i 2014 å etablere et utviklingsfond 
for å kunne skape grunnlag for omgjøring og ny tjenlig kompetanse i sekretariatet etter den utskifting 
som vil skje i løpet av årene framover. Overskuddet fra 2014 er derfor avsatt på dette fondet og 
underskuddet fra 2015 er belastet det samme. 
 
Kurs og konferanser 
Skolelederkonferansen 2015 ble planlagt som første runde i et treårig undervisningsopplegg om 
ledelse av kristne skoler. Det er også gjennomført to runder med konferanser for hver av seksjonene. 
Vider er det avholdt kursdager for servicepersonale og ellers kurs og konferanser etter plan kunngjort 
på KFFs nettside. Sekretariatet har også bidratt på en del kurs og samlinger som er planlagt på 
enkelte skoler eller for bestemte skolegrupper.    
 
Høringsuttalelser  
Den mest sentrale høringsuttalelsen avgitt i perioden er om ny lov om frittstående skoler presentert i 
notat fra KD. Arbeidet omfattet også en høringskonferanse som ble avholdt i KFFs regi 8. desember 
2014. Vårt høringssvar er ganske godt dekkende for vårt samlede syn på lovverket. Denne og andre 
høringsuttalelser er å finne på vår nettside. KFF har også avgitt en grundig uttalelse i forbindelse med 
endringer i forskriftene.  Noen saker som er nevnt nedenfor er drøftet av styret 
 
2014 

 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for vg1 og vg2, yrkesfag 

 Høring om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven (RLE, kompetansekrav, 

barnevern) 

 Høring – forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015–2016 

2015 

 Høring om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) 

 Høring om forslag til læreplan i arbeidslivsfag 

 Høring om endringer i faget utdanningsvalg 

 Høring - forslag til endring i forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning 

 Høring om endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger.  

 Høring om NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg.  

 Høring om vurdering og fraværsgrenser 

 Høring – NOU 2015:5 – Å høre til 

http://www.vilbli.no/
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 Høring om forskriftsbestemmelse om krav til relevant kompetanse  

 Høring om regelverket for private høyskoler og fagskoler. Hovedsakelig om 

studentrettigheter. 

2016  

 Høring om endring i opplæringsloven – nytt kapittel om skolemiljø. 

 Endring i forskrift til friskoleloven m. fl. 

 Nytt regelsystem for regulering av tilskudd og egenbetaling for høgskoler og fagskoler 

 
Forventningsdokumentet og kvalitetssikringsarbeid 
 
KFF sendte i 2015 ut andre runde med oppfølging av punkter i forventningsdokumentet. Svar fra alle 
skoler ble innhentet etter at noen måtte purres. I 2016 har KFF bedt skolene om å sende inn kopier 
av regnskapene parallelt med rapportering til U-dir. Sekretariatet arbeider med en systematisering av 
disse og ønsker på sikt både å kunne benytte regnskapene som grunnlag for argumentasjon i 
debatten om tilskudd til friskoler og for å kunne gi skolene sammenlignbare nøkkeltall. Sekretariatet 
har i tillegg fulgt opp medlemsskolene blant annet med avtale om besøk til de skolene som har 
færrest innlogginger på KFF-KSS. Nye skoler må undertegne forventningsdokumentet i forbindelse 
med søknad om medlemskap.  
 
KFF vil følge opp etterlevelse av forventningsdokumentet. Dette vil spare skolene og fellesskapet for 
ubehageligheter og miskreditt i møte med politikere, myndigheter og opinion.  
 
KFF-KSS holdes vedlike og utvikles i takt med endringer i det offentlige regelverket og brukernes 
ønsker så langt det er mulig. Tilsynssatsingen fra U-dir for perioden 2014-2017 er særlig vektlagt. 
Disse tilsynsområdene fokuserer på skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen i fag og på 
virksomhetsbasert vurdering. 
 
Styret har foretatt noen redaksjonelle endringer i forventningsdokumentet som konsekvens av at alle 
medlemmer har undertegnet dokumentet og at det nå bare er ved søknad om medlemskap at 
dokumentet skal undertegnes.  
 
Ny friskolelov / endring av privatskoleloven og forskrifter. 
 
Arbeidet med endringene til friskolelov medførte en del forventninger til at regjeringspartiene og 
sentrum ville gi noen bedrete rammebetingelser. I sum mener styret at vi har beveger oss i riktig 
retning, men det var grunn til å forvente mer. 
 
Notat om endringsforslag i ny friskolelov ble lagt fram høsten 2014. KFF avga etter en intern prosess 
høringssvar10. januar 2015. Departementet la deretter fram prp. 84 L om saken før påske i 2015. 
KUF-komiteen innledet behandlingen med et høringsmøte hvor blant annet KFF var representert og 
komiteen avga innstilling, Innst 344 L (2014 – 2015) 4. juni. Lovforslaget var opp til 1. gangs 
behandling 11. juni i Stortinget og ble etter dette vedtatt. 
 
 
Prp 84 L (2014 – 2015) 
Hovedsaken i lovendringen om to nye godkjenningsgrunnlag berører bare indirekte KFF sine 
medlemmer. Flere av endringene begrunnes i behovet for å hjemle gjeldende praksis og skal ikke 
medføre realitetsendringer. Det gjelder søknadsbehandling, forsøk på en opprydding i 
bestemmelsene om tilleggsvirksomhet, presisering om handel med nærstående og eierskap i annen 
virksomhet.  Det foreslås kvote for inntak av voksne elever med rett. Krav til innskuddskapital er økt 
til det gamle nivået på 100.000 kr. Det er gitt en rekke nye forskriftshjemler i loven og det er innført 
bestemmelser om karantene ved større brudd på regelverket.   
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Innst 344 L (2014 – 2015) 
Komiteen slår fast at det ikke er noen endring når det gjelder vurdering av søknader og innsigelser fra 
verts-kommune eller –fylke. Her er innstillingen riktignok noe selvmotsigende men KD legger 
videreføring av praksis til grunn.  
Komiteen deler vårt syn på at pedagogisk personale må være tilsatt i den aktuelle skolen og at kravet 
til å drive ikke-kommersielt bør framgå av skolens vedtekter. Komiteen gir åpning for at rommet for 
annen virksomhet blir noe større, men skjerper inn kravet om at overskudd fra annen virksomhet 
ikke skal tas ut.  
Komiteen er også opptatt av at skolene må kunne bygge opp egenkapital. De viktigste merknadene 
fra komiteen er at man vil ha en utredning av hvordan kostander til bygg kan innlemmes i 
tilskuddsgrunnlaget og at muligheten for å tilby utdanning til voksne elever sikres bedre.  
 
Forskriftsbestemmelser 
U-dir sendte våren 2016 på oppdrag fra KD ut et høringsnotat om endringer i forskriftene som 
oppfølging til lovendringene. KFF avga høring 20. mai. De endelige endringene som KD fastsatte var 
som forventet hovedsakelig begrenset til tekniske endringer i samsvar med lovproposisjonen og 
høringsnotatet.  
De mest sentrale endringene er en oppsamling av tilleggsvirksomhet i forskriften med relativt små 
endringer i forhold til tidligere praksis. Vider er reglene om 20-dagers reglen presisert og det er tatt 
inn deler om inntak fra forskriften til opplæringsloven.  
Utenom dette er det gjort endringer i forhold til 10% regelen. 
KD har varslet at de vil komme tilbake i løpet av 2016 med endringer av 20-dagers regelen. KFF 
forventer at det vil være mulig med en betydelig forenkling eller avvikling av ordningen blant annet 
som konsekvens av innføring av regelen om maksimalt 10% fravær. 
 
Det er foretatt parallelle endringer i forskrift til Voksenopplæringsloven der det passer. 
Voksenopplæringsloven er derimot ikke justert i denne omgang. KFF har varslet KD om en del 
tekniske feil som KD vil se nærmere på. 
 
Andre forhold 
 
Sekretariatet bruker en god del tid på konkrete enkeltsaker fra skolene. Det er ikke hensiktsmessig å 
liste opp alle henvendelser her, og vi har heller ingen registrering av type henvendelse. Styret regner 
imidlertid dette som en sentral del av ytelsen fra KFF    
 
Kontakten med Utdanningsdirektoratet  
Det har vært avholdt tre til fire årlige kontaktmøter mellom friskoleorganisasjonene representert ved 
Friskolenes Kontaktforum (FK) og Utdanningsdirektoratet (U-dir) i perioden.  
Uoffisielle (ikke bekreftet av U-dir) referater fra møtene blir lagt ut på KFFs nettside under fanen 
Ledertips. Dette er gjennomarbeidede, grundige referater og bør leses av skolene og innarbeides i 
skolenes praksis.  
U-dir har godkjent læreplantillegg som er sendt inn av KFF.  
 
 
Tilsyn  
 U-dir gjennomførte tilsyn på etterlevelse av forvaltningsloven helt fram til årsskifte 2014-15. Etter 
dette har de fulgt opp tilsynsplanen for perioden 2014 – 2017. De første skolene hadde tilsyn etter 
denne planen våren 2015. U-dir fører også tilsyn med regnskapene som skolene er pålagt å sende 
inn. I tillegg gjennomfører U-dir spesielt tilpassede tilsyn ved skoler etter en risikobasert vurdering.  
KFF har bistått flere skoler med tilrettelegging av svar på tilsynsrapporter.  
 
KFF har ved alle aktuelle anledninger påpekt at friskoler behandles forskjellig fra offentlig skoler når 
det gjelder offentliggjøring av tilsynsrapporter og kommer på denne måten i et ufortjent dårlig lys.  
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I sin årsrapport for tilsyn for 2014 understreker U-dir at nivået på feil (lovbrudd) er om lag det samme 
i offentlig og frittstående skoler. Videre legger U-dir i rapporten stor vekt på at styrene 
gjennomgående må ta et sterkere grep på oppgavene. KFF har fulgt dette opp blant annet med å 
styrke den direkte kontakten med styreleder, tilby flere styrekurs og stimulere til at 
rapporteringssystemet i KFF-KSS benyttes i styrets arbeid. 
I rapporten for tilsyn i 2015 har U-dir publisert oversikt over tilsyn som viser at tilsynsfrekvensen er 
relativ lav ved våre medlemsskoler. Vi tolker det som et uttrykk for at våre medlemsskoler kommer 
godt ut i de risikovurderinger U-dir foretar. 
 
Kontakt med Kunnskapsdepartementet 
Kontakten med KD har vært god i perioden både på politisk nivå og på embedsplan. Vi synes likevel 
at resultatene både i forhold til rammebetingelser generelt og avgjørelser i en del enkeltsaker, ikke 
skiller seg vesentlig fra tidligere regimer.  
 
Informasjonsarbeid 
Informasjon til skolene går via e-post og www.kff.no, inkludert bladet Kristen Friskole. KFF har også 
nettsidene www.jobbikristenskole.no og www.kristneskoler.no. Kvgs.no og kristen vgs.no peker også 
til disse skolene. KFF bruker også Facebook hovedsakelig til informasjon om aktuelle saker. 
Generalsekretæren skriver fortsatt i Dagen og leverer en artikkel ca annenhver måned om 
friskolespørsmål i vid forstand.  
KFFs styreleder og generalsekretær har hatt flere artikler i media om forskjellige sider ved den 
kommende privatskoleloven.  
 
MVA-saken 
Målet for KFF er å følge opp vedtatte planer, men organisasjonen er i stor grad innrettet på å arbeide 
med oppgaver som dukker opp utenom planene. Mva-saken startet med at skattemyndighetene ikke 
lenger fant grunnlag for å gi mva-kompensasjon for internat og for voksne elever uten rett. Saken ble 
fulgt opp med bistand i forbindelse med svar og klager på forslag til vedtak. KFF fulgte også opp 
saken i forhold til det politiske miljøet. Dette resulterte i vedtak i Stortinget i forbindelse med 
revidert budsjett om å opprette en støtteordning for manglende kompensasjon. Stortinget forutsatte 
videre at varig ny ordning skal være på plass ved starten av 2017. 
 
Friskoleprisen 
Friskoleprisen ble i 2014 tildelt Lars Johan Danielsen og i 2015 til Dagrunn Eriksen. Det er foretatt en 
justering av tildelingskriteriene slik at prisen også kan deles ut til de som er i aktivt arbeid og ikke 
bare de som er ferd med å avslutte arbeidskarrieren.  
 
 
Samarbeid 
KFF samarbeider med de andre friskoleorganisasjonene gjennom Friskolenes Kontaktforum (FK). 
Steinerskoleforbundet, Montessoriforbundet, NFFL (Norske Fag- og Friskolers Landsforbund) og PHL 
(Private Handelsskolers Landsforbund) er medlemmer. KFF har også kontakt med kristne 
friskoleorganisasjoner i de andre nordiske landene. Styret og sekretariatet var representert på 
nordisk konferanse for disse organisasjonene på Færøyene i 2015. Representanter fra sekretariatet 
deltok også på EurECA i 2016 i Lisboa.   
 
 
Styrets samlede vurdering 
I perioden har de største og mest tidkrevende saker naturlig nok vært arbeidet med ny 
friskolelov med tilhørende forskrifter. Vi har her sett at det er et sterkt behov for KFF i slike 
prosesser, både med formelle og uformelle initiativ og deltakelse i den offentlige debatt. Vi har også 
inntrykk at skolemyndigheter og politikere setter pris på dialogen med oss, også der det er 

http://www.kff.no/
http://www.jobbikristenskole.no/
http://www.kristneskoler.no/
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uenigheter og at KFF med sine medlemmer blir oppfattet som seriøs og etterrettelig 
utdanningsvirksomhet. 
   
En regjering og et flertall med høyere ambisjoner med hensyn til mer likebehandling og respekt for 
friskolene, har på mange måter vært lovende, særlig verbalt. Regjeringen har, i likhet med 
samarbeidspartiene i sentrum, lyttet til oss og vist forståelse. Gjennomføringskraften i de store 
vanskelige spørsmål har imidlertid vært begrenset, i forhold til løfter gitt i opposisjonstiden. Vi tenker 
her særlig på totalomfanget av byråkrati og regelverk samt at styrings- og kontrolliveren fremdeles 
signaliserer for liten tillit til friskolene.  
 
Videre registrerer vi at målet om en større økonomisk likebehandling ikke tar vesentlige skritt denne 
stortingsperioden, selv om en symbolsk start med å få kapitaltilskuddet inn på budsjettet er svært 
viktig. Det er også oppmuntrende at et flertall på Stortinget fra regjeringspartiene og sentrum 
anerkjenner behovet for godtgjørelse for kapitalkostnader. Vi ser også konturene av at regelverket 
med hensyn til friskolenes andre inntekter ut over elevtilskuddet forbedres, men at 20-dagers 
regelen og andre forskjellsbehandlinger og byråkratiske byrder må jobbes videre med. 
 
Styret kan, tross tøffe økonomiske driftsvilkår for skolene, ønske stadig nye medlemmer velkommen. 
Det gjelder både økt antall friskoler og flere elever som velger friskoler. Erfaringen viser at uansett 
regjering, så trenger vi en aktiv og synlig paraplyorganisasjon, som sammen med sine medlemmer 
kan slåss for at både foreldreretten og trosfriheten kan følges opp i praksis, uansett politisk flertall på 
Stortinget.  
 
I KFF sitt arbeid med friskolen, er det kvalitetssikringsarbeidet, som ved siden av trygge, forutsigbare 
politiske og økonomiske rammer, som har høyeste prioritet. Skolenes kvalitet avgjør skolenes rykte, 
som igjen gir grunnlag for rekruttering av både elever og ansatte. I så måte har friskolebevegelsen 
mange oppmuntringer å dele. Styret takker sekretariatet og medlemsskolene for godt samarbeid i 
disse to årene. 
  
Styret for KFF, oktober 2016, Oslo. 

 

 

Forslag til vedtak:  Styrets toårsmelding for perioden 2014 til 2016 tas til orientering. 

 



 side 12 

 

Sak 4. Regnskap og styreberetningene for årene 2014 og 2015  

 

Vedlagt i eget dokument følger: 

 

 Årsberetning og regnskap med noter og revisors beretning for 2014 

 Årsberetning og regnskap med noter og revisors beretning for 2015 

 

I 2014 hadde KFF et overskudd på 408.280 og 2015 et underskudd på 406.348. Årene sett 

under ett gir et overskudd på litt under 2.000 kr. Noe av den store forskjellen mellom de to 

årene skyldes manglende periodisering av noen kostander og inntekter. Det er også økte 

kostnader i 2015 hovedsakelig grunnet økt bemanning etter tilsetting av ny generalsekretær.   

 

I samsvar med vedtak på representantskapet i 2014 ble overskuddet fra 2014 avsatt på 

«utviklingsfond» og knyttet til endringene i bemanning som KFF sto og fortsatt står ovenfor. 

Underskuddet fra 2015 ble belastet det samme fondet. 

 

KFF har for 2016 budsjettert med en ny stilling fra i annet halvår. Vedkommende som er 

tilsatt tiltrer ikke før sommeren 2017. KFF har engasjert en vikar i 50% i denne perioden. 

 

Forslag til vedtak: Representantskapet tar årsmelding og regnskap med noter og revisors 

beretning for årene 2014 og 2015 tas til orientering. 
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Sak 5. Styregodtgjørelse for KFF-styret  

 

Styret har drøftet spørsmålet om styregodtgjørelse for leder og medlemmer i styret for KFF og 

legger dette fram som egen sak for representantskapet.  

 

Hovedbegrunnelsen for å foreslå å innføre en styregodtgjørelse, er at styrearbeidet i KFF 

kommer i tillegg til andre oppgaver og representerer en merbelastning. Medlemsantallet har 

økt og i praksis blir det innenfor et rimelig tidsperspektiv ikke en jevn fordeling av 

belastningen på medlemsskolene. En viss kontinuitet i styret kan også være ønskelig. En 

godtgjørelse som står i rimelig forhold til arbeidsinnsatsen vil være en kostnad som dekkes 

gjennom medlemsavgiften og såldes fordels likt på skolene etter elevtall. Kostnadene som 

dette forslaget innebærer er reflektert i sak 6 om budsjettforslag   

 

Fra tidligere har styret følgende betingelser knyttet til styrearbeidet: 

 

1. KFF betaler hotelloppholdet for styremedlemmene på skolelederkonferansen og 
konferanseavgift slik vi begynte med nylig. Reiseutgifter dekkes i tillegg etter regning. 
2. Praksis med å refundere alle reiseutgifter knyttet til styrearbeidet i KFF opprettholdes. 
3. Praksis med å betale reise og konferanseavgift på ev. høringskonferanser i KFF-regi hvor 
styret har bestemt at styremedlemmer eller enkeltmedlemmer må være til stede, 
opprettholdes. KFF betaler ikke for styremedlemmers deltagelse på andre kurs.  
4. KFFs styremedlemmer og andre i KFF skal fortsatt ikke tilbys honorar for å delta i en 
panelsamtale e.l. med korte innlegg. KFF tilbyr og avtaler ev. honorar ved KFFs 
styremedlemmers deltagelse i kurs og konferanser med forberedte, avtalte hovedinnlegg på 
linje med andre som blir tilkalt som foredragsholdere. 
5. Det innføres ikke styrehonorar. Dersom det er aktuelt å bruke enkelte styremedlemmer til 
avtalte tjenester ut over det som kan oppfattes som normal tidsbruk i styrevervet, kan dette 
avtales og honoreres som andre honorarer fra nå av.  
 
Reglene ble sist behandlet av styret i sak 9/14 og er hovedsakelig en videreføring av tidligere 

praksis.  
 
Det foreslås her at punkt 5 erstattes med følgende: 

 

5. Det betales styrehonorar etter følgende satser: Styremedlemmer inkludert leder og 
varamedlemmer gis en godtgjørelse på 0.3% av generalsekretærs lønn per møte hvor de 
deltar. I tillegg gis styreleder en fast årlig godtgjørelse på 2% av generalsekretærs lønn og 
styrets nestleder gir en fast godtgjørelse i tillegg til møtegodtgjørelsen på 1% av 
generalsekretærs lønn. 
 

 

Forslag til vedtak i representantskapet: 

Styremedlemmer og varamedlemmer gis en godtgjørelse på 0,3% av generalsekretærs lønn 

per oppmøte. I tillegg gis styreleder og styrets nestleder en fast årlig godtgjørelse på hhv 2% 

og 1% av generalsekretærens lønn. Kostnadene innarbeides i budsjettet fra og med 2017. 
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Sak 6. Budsjett for 2017 og 2018 og medlemskontingent 

 

I samsvar med grunnreglene punkt 4. e. skal representantskapet vedta de 2 kommende års 

budsjett og fastsette medlemskontingenten til forbundet. 

 

Det legges her til grunn at sekretariatet utarbeider et endelig budsjettforslag for hvert enkelt år 

som legges fram for styret og vedtas ved utgangen av det foregående året. Representantskapet 

har gjennom sitt budsjettvedtak mulighet til å legge til grunn forutsetninger for det videre 

arbeidet med budsjett og det aktuelle arbeidet i budsjettåret. Styret legger derfor til grunn at 

hovedpunktene i budsjettforutsetningene er viktigst for representantskapet. De aktuelle 

forslagene som framkommer av budsjettforutsetningene nedenfor er innarbeidet i 

talloppstillingen for de to årene som følger nederst i saksframstillingen.  

 

Det er ikke innarbeidet pris og lønnsvekst i talloppstillingene og det er lagt opp til at styret vil 

ta hensyn til dette i de endelige budsjettene hvert enkelt år og samtidig få fullmakt til 

tilsvarende justering av medlemskontingenten. 

 

Styret foreslår at følgende forutsetninger legges til grunn. 

 

Bemanning i KFF. 

 

Forbundet har i dag en bemanning ved normal drift på opp mot 3 årsverk. I forbindelse med 

ansettelse av nye medarbeidere kan det være aktuelt og ønskelig med en viss overlapping. 

Dette har representantskapet tatt høyde for i forbindelse med tidligere behandling av saken. 

Styret legger imidlertid til grunn at dagens bemanningsnorm på om lag 3 årsverk videreføres 

og at det kun i liten grad vil være aktuelt med overlappinger i disse budsjettperiodene. 

 

Utvikling av KFF-KSS. 

 

(Ref punkt A.9 i generell handlingsplan.) KFF-KSS fungerer på mange måter godt, men styret 

mener at systemet har behov for oppdatering på en del området i samsvar med mange av de 

behov som er registrert. For å kunne imøtekomme ønske om for eksempel flerbrukerløsning 

og ulike brukernivå, må systemet over på en ny plattform. Sekretariatet arbeider med en 

kravspesifikasjon og er i dialog med utviklerne av dagens system om dette. Styret legger til 

grunn at kostandene med å oppgradere KFF-KSS anslagsvis vil være om lag 1,5 - 2 mill. kr 

(anslått til 1,8 mill. kr i talloppstillingen) og at utviklingsarbeidet kan gjennomføres i 2017 og 

tas i bruk i 2018. Styret har ikke inngått bindende avtaler om dette og vil tidligst gjøre det når 

styret har svar på en konkret kravspesifikasjon.  

Styret må også løpende vurdere aktualiteten av en slik oppgradering. Det er avgjørende hva 

medlemsskolene og andre kunder mener om dette. Styret oppfatter at det er vanskelig å fatte 

endelige beslutninger på representantskapsmøtet om gjennomføring av en slik oppgradering 

til ny plattform. Styret mener at det er mer smidig å gjøre dette ved at styret fatter beslutning 

etter blant annet å ha rådført seg med medlemsskolene og andre brukergrupper for å forsikre 

seg om at det er interesse for å benytte systemet også etter en prisoppgang. 

 

Styret legger til grunn at det utarbeides et tilbud om oppgradering basert på en 

kravspesifikasjon. Det forutsettes at kostandene er innenfor rammen av 2 mill. kr. Styret 

foreslår videre at det legges opp til å øke inntektene med minst 500.000 kr per år for å dekke 

disse merkostnadene.  

 

Dagens budsjettsituasjon for KFF-KSS er som følger: 
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For medlemsskoler er KFF-KSS inkludert i medlemskontingent 

Andre kunder (ca 120) betaler i dag i sum ca 45.000 kr i vedlikehold per år, (250 – 500 kr per 

skole). Nye brukere betaler 4.000 til 8.000 kr i oppstart. 

 

Styret mener at en oppgradering kan medføre følgende budsjettendring: 

For egne medlemmer: Kontingenten økes med 20 kr per elev.  

For andre kunde økes årlig vedlikehold med 500%. (Fra 250 – 500 kr per år til 1250 – 2500 kr 

per år.)   

Dette vil gi en økt inntekt på om lag 600.000 kr pr år. 

KFF har likviditet til å betale anskaffelsen. 

 

Generelt handlingsprogram 

 

Arbeid med øvrige punkter i «Generelt handlingsprogram» og oppfølging av 

handlingsprogram for seksjonene dekkes innenfor normal drift. I handlingsprogrammet legges 

det også til grunn at en del tjenester faktureres og er dermed selvfinansierende. Volumet på 

dette har vært relativt stabilt de siste årene. Dersom det skjer store endringer i volum, må det 

også leies inn arbeidskraft slik at resultatet i liten grad påvirkes av dette. 

 

Styregodtgjørelse 

 

Kostnadene ved å innføre godtgjørelse til styret kan anslås 150.000 kr per år. Det foreslås at 

inndekning over medlemskontingenten.  

 

Medlemskontingent 

 

Medlemskontingenten er i dag 210 kr per elev. Forbundene for Steinerskoler og 

Montessoriskoler beregner kontingenten som prosent av statstilskuddet. Styret foreslår å 

videreføres dagens ordning med et fast beløp per elev. 

 

De to nevnte forbundene oppgir at de beregner henholdsvis 0,9 og 0,6% av statstilskuddet 

som kontingent. Dette er 3 – 4 ganger høyere enn for KFF og kan skyldes lavere 

medlemsmasse, eierstruktur, ansvar for læreplaner og annen oppgavefordeling. 

 

Styret foreslår en ekstra økning på 15 kr per elev fra og med 2017 for å dekke inn økte 

kostander generelt, blant annet til lønn og pensjon og styregodtgjørelse.  

Styret foreslår videre at Representantskapet gir styret fullmakt til å øke kontingenten med 

ytterligere 20 kr fra og med 2018. Det forutsettes at styret i samråd med medlemsskolene har 

funnet det forsvarlig å videreutvikle KFF-KSS og at ønskede forbedringer kan innfris 

innenfor en ramme på 2 mill kr.  

Styret foreslår at representantskapet gir styret fullmakt til å justere kontingenten i samsvar 

med lønns og prisvekst.  
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Budsjett for 2017 og 2018 med vedtatt budsjett for 2016 og prognose for 2019 

  2016 2017 2018 2019   
DRIFTSINNTEKTER           

Medlemskontingent  3 114 527 3 432 861  3 794 074  3800000  1 

Medlk. Styreansvarsforsikr 270 000 275 000  275 000  270000   

Kursavgift 520 000 400 000  400 000  400000   

Statstilskudd 310 000 310 000  300 000  300000   

Konsulenttjenester 150 000 100 000  150 000  150000   

Avg.pl.konsulenttj./annonser 95 000 100 000  100 000  100000   

Andre inntekter 34 000 40 000  200 000  260000  2 

Vilbli.no inntekter 260 000 260 000  260 000  260000   

"Kristendomsfaget" 30 000 30 000  30 000  30000   

Sum driftsinntekter 4 783 527 4 947 861  5 509 074  5 570 000    

            

DRIFTSKOSTNADER           

Personalkostnader 3 080 103 2 786 257  2 751 768  2750000 3  

Honorarer 330 000 480 000  480 000  480000 4  

Premie styreansvarforsikring 225 000 230 000  230 000  230000   

Husleie/strøm/renhold 425 000 450 000  450 000  450000   

Kontorutgifter 370 000 350 000  350 000  350000   

Avg.pl.utg. konsulentvirks. 45 000 50 000  50 000  50000   

Nyanskaffelser/maskiner/utstyr/inv 40 000 950 000  950 000  50000  5 

Reiseutgifter 220 000 250 000  250 000  250000   

Utgifter "Kristendomsfaget" 30 000 30 000  30 000  30000   

Kurs/møter/servering 210 000 200 000  200 000  200000   

Vilbli.no utgifter 210 000 210 000  210 000  210000 
 

Friskoleprisen premie 20 000 20 000  20 000  20000   

Andre driftskostnader 90 000 90 000  100 000  100000   

Sum driftskostnader 5 295 103 6 096 257  6 071 768  5 170 000    

            

Driftsresultat -511 576 -1 148 396  -562 694  400 000    

            

Finansinntekter 121 676 100 000  80 000  100000   

Finanskostnader -100         

Netto finansposter 121 576 100 000  80 000  100 000   6 

            

Resultat -390 000 -1 048 396  -482 694  500 000   7 
 

Merknader (se neste side): 
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1. Det regnes med 2% økning i elevgrunnlaget og hhv 15 og 20 kr i økt kontingent. 

 

  

2016 2017 2018 

Medlemskontingent 210 225 245 

Økning i elevtall  
 

0,02 0,02 

Elevtall 
 

14 958 15 257 15 486 

     Sum kontingent 3 141 180 3 432 861 3 794 074 

 

2. Det regnes med ingen økte inntekter fra andre brukerskoler i 2017, 160.000 kr i økte 

inntekter i 2017 og 220.000 i 2019.  

 

3. Personalkostander er regnet i forhold til antatt bemanning på 2,8 årsverk 

 

Stilling Navn 2017 2017 2018 2018 

  

Stillingsst. Måneder Stillingst. Måneder 

Genersalsekretær JES 100 12 100 12 

Seniorrådgiver PA 50 7 0 0 

Seniorrådgiver SS 80 12 80 12 

Kvalitetsrådgiver LES 50 8 0 0 

Kvalitetsrådgiver HV 100 5 100 12 

 

 

4. Styregodtgjørelse er innarbeidet med 150.000 kr fra 2017. 

 

5. Anskaffelse av nytt system er budsjettert med til sammen 1,8 mill kr fordelt på 2017 

og 2018.  
 

6. Som følge av forskuttering (driftsunderskudd) vil renteinntektene gå noe ned. 
 

7. KFF vil med en ekstra kostand i 2017 og 2018 for disse to årene ha et samlet 

underskudd på om lag 1,5 mill kr og vil fra 2019 kunne dekke inn dette med økte 

inntekter i løpet av 3 år. I regnskapet vil anskaffelsen føres i balansen og avskrives. 

Det regnskapsmessige resultatet vil dermed bli annerledes. 
 

Forslag til vedtak i representantskapet: 

Representantskapet legger til grunn at styret viderefører virksomheten i KFF i samsvar med 

framlagt «Generelt handlingsplan» og øvrige forutsetninger presentert i møtet. 

Styret gis fullmakt til å prisjustere medlemskontingenten i samsvar med pris- og lønnsveksten. 

Kontingenten økes i tillegg med 15 kr per elev fra 2017. 

Styret gis fullmakt til å øke kontingenten med ytterligere 20 kr per elev fra 2018 betinget av at 

det er satt i gang arbeid med en ny utgave av KFF-KSS. 
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Sak 7. Valg 

 

Det skal gjennomføres følgende valg: 

 

 

A. Valg av to til å underskrive protokollen og tellekorps 
Forslag på kandidater legges fram i møtet. 

 

B. Valg av leder. 

 

C. Ordinært valg av styremedlemmer 

 

D. Valg av et fast styremedlem for 2 år og 3 vararepresentanter  

 

E. Valg av ordfører til representantskapet for perioden 2016 – 2020 

 

F. Valgkomite for valgperioden 2018 til 2020 
 

 
Valgkomiteen ble valgt på representantskapsmøtet i 2014 og har bestått av: 

 
Ståle Andersen, KVS Lyngdal 

Øyfrid Sofienlund, Grenland kristne skole 

Karsten Grytnes, Skauen kristelige skole 

Vara: Gjermund Høegh, skoleråd for katolske skoler i Norge. 

 

Ketil Jensen, tidligere Bibelskolen Fjellhaug og Fjellhaug internasjonale Høgskole ba om 

fritak fra arbeidet i komiteen. 

 

Valgkomiteen har arbeidet i samsvar med grunnreglene og har fått tilsendt «Instruks for 

valgkomiteen» som er lagt til grunn for arbeidet. 

 

Følgende er på valg: 

Styreleder  

Odd Anders With. Valgt i 2014 for en periode på 2 år. Ref. punkt 4c i grunnreglene. Det skal 

velges styreleder for 2 nye år. 

 

Styremedlemmer  

Følgende styremedlemmer ble valgt for 4 år i 2014 og er dermed ikke på valg: 

Hilde Grimm 

Ingvill Kvalsnes Blom 

Astrid Aarhus Byrknes (se nedenfor) 

 

Følgende er da på valg til styret: 

Marion Bojanowski, valgt i 2014 for 2 år. 

Hallgeir Solberg 

Elisabeth Thielmann 
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Astrid Aarhus Byrknes, valgt for ytterligere 2 år men ønsker å fratre. 

 

Følgende ble valgt i 2014 som varamedlemmer for to år og er på valg: 
1. Morten Thomassen 

2. Anna Gausland Tjelta 

3. Raimo Hansen 

 

KFF har praktisert at alle vararepresentantene innkalles til hvert styremøte. Dette er opp til 

styret å vurdere hensiktsmessigheten av. 

 

I henhold til prolongeringen av tidligere valg er ordførere for representantskapet følgende: 

 

Ordfører: Anette Sørens Rege. Det skal velges ordfører for 4 nye år (2016 – 2020) 

Varaordfører: Lars Dahle, valgt for perioden 2014 – 2018. 

 

I følge grunnreglene og instruksen skal det normalt foreslås to kandidater til verv som 

ordfører, varaordfører, styreleder og styremedlemmer. 

 

Når det gjelder valg av ny valgkomite, oppfattes det at dette også er en del av 

valgforberedelsene som er tillagt den sittende komiteen og at det er opp til komiteen å komme 

med forslag. Det har vært tradisjon for en viss kontinuitet i komiteen.  
 

Kandidatliste med presentasjoner utarbeidet av komiteen følger nedenfor. 

 
Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt til grunn instruks for valgkomite for KFF.  

 

Kandidatene ved samtlige valg er oppført i alfabetisk rekkefølge. 

Det er ikke komiteens oppgave å finne aktuelle kandidater til punkt A. 

 

B. Styreleder 
Styreleder velges for to år. 

 

Hilde Grim 

Skole Oasen skole 

Stilling Rektor 

Alder 45 år 

Utdanning Master i ledelse. Øvrige fag: Tysk, samfunnsfag, norsk, medier 

og kommunikasjon 

Arbeidserfaring Lærer offentlig skole 10 år. Lærer, inspektør og rektor Oasen 

skole 10 år 

Fartstid ved kristne skoler 12 år 

Eventuelle relevante verv 

– nåværende og tidligere 

Nestleder styret KFF siden 2012. Styremedlem Damaris Norge 

 

Odd Anders With 

Skole KVT – Kristen Videregående Skole Trøndelag 
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Stilling Administrasjonsleder 

Alder 61 år 

Utdanning Juss, offentlig rett og idéhistorie 

Arbeidserfaring Journalist 20 år (Adresseavisen, Vårt Land, NRK). 

Heltidspolitiker nasjonalt og lokalt 13 år – bl.a. statssekretær i 

Barne- og familiedepartementet 4 år i de to Bondevik-

regjeringene. Skoleleder Aglo og KVT 6 år 

Fartstid ved kristne skoler 6 år 

Eventuelle relevante verv 

– nåværende og tidligere 

Styremedlem KFF to perioder – styreleder fra 2013. Styreleder 

Rostad skole (barnevernsinstitusjon, Kirkens Sosialtjeneste). 

Styremedlem Lukas vgs. 2. nestleder KrF 4 år. Kommunalråd 

Trondheim 7 år. En rekke styre- og lederverv innenfor medie-, 

kultur-, helse- og sosialsektoren nasjonalt og lokalt 

 

 

 

C. Ordinært valg av styremedlemmer 
Det skal velges tre styremedlemmer for fire år.  

 

De som ikke velges til faste medlemmer av styret, er alle kandidater ved suppleringsvalget og 

valget av varamedlemmer.  

 

David Andreas Bjørge 

Skole Sandnes Friskole 

Stilling Rektor 

Alder 42 

Utdanning Barnevernspedagog, Spesialpedagogikk. Skolelederutdanning 

Arbeidserfaring Barnevernet, selvstendig næringsdrivende 

Fartstid ved kristne skoler 8 år 

Eventuelle relevante verv 

– nåværende og tidligere 

Ansattes representant Kirkens Bymisjon Stavanger 

 

Thor Fremmegård 

Skole Fjellheim bibelskole 

Stilling Rektor 

Alder 59 år 

Utdanning 4-årig misjonsskole Fjellhaug. Mellomfag religionsfag. 60 stp. 

sjelesorg 

Arbeidserfaring Ansatt i Norsk Luthersk Misjonssamband siden 1981. Lærer 

Fjellheim bibelskole fra 1989. Rektor fra 2003 

Fartstid ved kristne skoler 27 år 

Eventuelle relevante verv Medlem Norsk Luthersk Misjonssambands hovedstyre fra 2009 
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– nåværende og tidligere 

 

 

 

 

Raimo Hansen 

Skole Tyrifjord videregående skole 

Stilling Inspektør/assisterende rektor 

Alder 51 år 

Utdanning Adjunkt Statens Lærerhøgskole i Handels og Kontorfag.  

Arbeidserfaring Økonomileder Sagavoll folkehøgskole, Viseadm.dir. EuroScreen 

AS, Ansv. red./daglig leder Kanal 7 Tyrifjord Radio 

(Adventistsamfunnet 

Fartstid ved kristne skoler 16 år 

Eventuelle relevante verv 

– nåværende og tidligere 

Tidligere styreleder Mokollen skole. Ulike verv i 

Adventistsamfunnet 

 

 

Knut Heng 

Skole Fjelltun Bibelskole 

Stilling Rektor 

Alder 46 

Utdanning Fjellhaug Misjonsskole, Misjonshøgskolen i Stavanger, Master i 

personalledelse 

Arbeidserfaring Misjonær Elfenbenskysten og Mali, Forsamlingsarbeider 

IKF/Bore bedehus 

Fartstid ved kristne skoler 1 år 

Eventuelle relevante verv 

– nåværende og tidligere 

Feltleder i Mali 

 

 

Audun Raen 

Skole Drottningborg videregående 

Stilling Rektor 

Alder 45 

Utdanning Lærerskole, en del årsenheter, master i pedagogikk 

Arbeidserfaring Lærererfaring, rektor DNS i Peru, 

Fartstid ved kristne skoler 18 år 

Eventuelle relevante verv  Stabsleder i Peru, kretsformann NLM, styreleder for to 

grunnskoler 

 



 side 22 

 

 

Harald Rønning 

Skole KV VGS Vennesla 

Stilling Rektor 

Alder 55 

Utdanning Master i ledelse 

Arbeidserfaring Bred erfaring fra næringslivet, menighet, kulturskole 

Fartstid ved kristne skoler 7 år 

Eventuelle relevante verv 

– nåværende og tidligere 

Speider, velforening 

 

 

Elisabeth Thielmann 

Skole St. Eystein skole, Bodø 

Stilling Rektor 

Alder 41 

Utdanning Allmennlærer. Påbegynt master skoleledelse. 

Arbeidserfaring St. Paul i Bergen 

Fartstid ved kristne skoler 17 år 

Eventuelle relevante verv 

– nåværende og tidligere 

Har vært styreleder Caritas 

 

 

 

Morten Thomassen 

Skole Tomb videregående skole 

Stilling Inspektør 

Alder 41 

Utdanning Allmennlærer 

Arbeidserfaring St. Sunniva 

Fartstid ved kristne skoler 18 år 

Eventuelle relevante verv 

– nåværende og tidligere 

Varamedlem styret i KFF 

 

 

D. Suppleringsvalg og valg av varamedlemmer 
Astrid Aarhus Byrknes, som ble valgt på representantskapsmøtet i 2014, har bedt om å få gå 

ut av styret midt i valgperioden. Det må derfor velges en representant for to år. Dersom Hilde 

Grim blir valgt til styreleder må det velges to representanter for to år. 
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Det skal da stå enten ett eller to navn på valgseddelen, avhengig av resultatet av ledervalget. 

 

Etter grunnreglene skal det velges tre varamedlemmer for to år. Valgkomiteen vil foreslå at 

varamannsvalget blir i denne valgomgangen, og at den som får flest stemmer uten å komme 

inn i styret blir 1. varamann, og så videre etter stemmetallet. 

 

 

 

E. Valg av ordfører for representantskapet 

Ordfører og varaordfører velges for to representantskapsmøter og har overlappende 

valgperioder: Den ene velges på ett representantskapsmøte, den andre på det neste. Denne 

gang skal det velges ordfører. Lars Dahle er sittende varaordfører. 

 

Anette Sørensen Rege 

Skole Nordborg skoler 

Stilling Rektor 

Alder 44 

Utdanning Cand. polit med hovedfag i pedagogikk. Skolelederutdanning. 

Arbeidserfaring NLA Lærerhøyskolen 

Fartstid ved kristne skoler 19 år 

Eventuelle relevante verv 

– nåværende og tidligere 

Har hatt flere styreverv, NLA, Finnsnes misjonsforsamling, 

Heimly barnehage, Myrasenteret. 

 

 

Asle Ystebø 

Skole Danielsen Intensivgymnas 

Stilling Rektor 

Alder 40 år 

Utdanning Engelsk, norsk som fremmedspråk, religion og historie, PPU, 

Skoleledelse 

Arbeidserfaring Rektor ved Hopen vgs 

Fartstid ved kristne skoler 18 år 

Eventuelle relevante verv 

– nåværende og tidligere 

Styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 

 

 

 

F. Valgkomité 

Det skal velges 4 faste medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomiteen foreslår at den som får 

flest stemmer av de som ikke velges til faste medlemmer, blir varamedlem. 

Årets valgkomité har valgt å la to av komiteens medlemmer stille til valg til neste valgkomité, 

slik at representantskapet har mulighet for å sikre noe kontinuitet i komitéen. Dette gjelder 

Gjermund Høgh og Øyfrid Sofienlund. 
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Jørn Heggestad 

Skole Ryenberget skole 

Stilling Rektor 

Alder 41 

Utdanning Cand. Polit. Rektorskolen 

Arbeidserfaring Inspektør ved samme skole i 10 år 

Fartstid ved kristne skoler 13 år 

Eventuelle relevante verv 

– nåværende og tidligere 

 

 

Gjermund Høgh 

Skole Oslo katolske bispedømme  

Stilling Skoleråd for katolske skoler i Norge 

Alder 67 år 

Utdanning Lærer. Cand.mag. 

Arbeidserfaring Lærer og rektor St. Paul skole. Personalsjef NKS. 

Generalsekretær Caritas Norge. Prosjektleder for etableringen av 

St. Paul Gymnas 

Fartstid ved kristne skoler Mange år. 

Eventuelle relevante verv 

– nåværende og tidligere 

Medlem europeisk komité for katolsk undervisning (12 år). 

Tidligere styremedlem i Norske Privatskolers landsforbund (før 

etableringen av KFF). Styremedlem KFF. Enkelte politiske verv 

 

Tone Kverndalen 

Skole Møllebakken skole 

Stilling Rektor 

Alder 61 

Utdanning Adjunkt med viderutdanning. Skolelederutdanning. 

Arbeidserfaring Arbeidet i skolen fra 1977 

Fartstid ved kristne skoler 39 år 

Eventuelle relevante verv 

– nåværende og tidligere 

Menighetsstyret i Adventkirken, styret for Tyrifjord vgs, styret 

for eldresenteret til adventistene i Bergen. 

 

Øyfrid Sofienlund 

Skole Grenland kristne skole 

Stilling Rektor 

Alder 46 år 

Utdanning Allmennlærer. Tilleggsutdanning i kristendom, 

spesialpedagogikk, coaching og ledelse 
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Arbeidserfaring Lærer offentlig skole. Barnepastor og pastor.  

Fartstid ved kristne skoler 3 år 

Eventuelle relevante verv 

– nåværende og tidligere 

Styremedlem KP-nett (Kristent Pedagogisk Nettverk) 

 

Gunstein Vetrhus 

Skole Gjennestad videregående skole 

Stilling Rektor 

Alder 57 

Utdanning Teolog 

Arbeidserfaring Prest, pastor i Frikirken 

Fartstid ved kristne skoler  

Eventuelle relevante verv 

– nåværende og tidligere 

 

 

Harald Voster 

Skole Framnes kristne vidaregåande skule 

Stilling Rektor 

Alder 53 

Utdanning Master i pedagogisk leiing. 

Arbeidserfaring Stort sett i vgs 

Fartstid ved kristne skoler 16 år 

Eventuelle relevante verv 

– nåværende og tidligere 

Medlem i forbundsstyret i ImF 

 

Godt valg!  
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Sak 8. Generelt arbeidsprogram for 2017 og 2018 

 

Generelt arbeidsprogram for KFF i 2017-2018 
 
(Behandlet av styret i sak 26/16) 
 
Arbeidsområde A: Ordinære medlemstjenester 
 
Overordnet: Arbeide for å sikre og forbedre rammebetingelsene for medlemsskolene. 
 

1. Følge opp implementeringen av nye forskrifter for friskoler og kap 4 skoler. 
2. Følge opp endringer i lover og forskrifter for fagskoler i kjølvannet av 

Stortingsmeldingen om fagskoler og andre forslag. 
3. Holde oppe trykket når det gjelder Regjeringens arbeid med kapitaltilskudd etter 

Stortingets behandling av ny friskolelov i 2015 og at også kap 4 skolene omfattes av 
dette. 

4. Være i dialog med myndighetene i forhold til regelforståelse særlig knyttet til kravet 
om synliggjøring og læreplaner/læreplantillegg. 

5. Generell fokus på håndtering av tilskuddsberegningene. Dette gjelder tolkning av lov- 
og regelverk, mulige feilkilder i U-dirs innhenting av tallgrunnlag og beregningene 
som gjøres på grunnlag av dette. 

6. Følge opp aktuelle varsler om endringer i lover og forskrifter og ordningen med MVA-
kompensasjon spesielt.  

7. Ivareta skolenes felles interesser overfor aktuelle organer i beslutningsprosessen og i 
forvaltningen som f. eks. møter med og innspill til politikere på Stortinget, 
Kunnskapsdepartementet og ev. andre departementer, utdanningsdirektoratet, 
aktuelle fylkesmenn og ev. andre organer. 

8. Pedagogisk-ideologisk arbeid og felles koordinering mellom privathøgskolene i saker 
som NPH ev. ikke tar for dem. 

9. Planlegge og gjennomføre oppgradering av KFFs kvalitetssikringssystemer og overgang 
til ny plattform for hhv friskoler og kap 4- skoler.  

10. Oppfølging av skolenes kvalitetssikring. KFF vil gjøre dette ved innhenting av 
regnskapsdata og utvikle måter å analysere tallgrunnlaget på. 

11. Rådgiving til medlemsskolene i friskolespørsmål ved behov. Særlig hjelp ved tilsyn og 
ved utforming av tilsvar og klagebrev i situasjoner hvor KFF finner grunnlag for dette. 

12. Sørge for at aktuell informasjon fra våre arbeidsfelt tilflyter medlemsskolene. 
13. Delta i debatten om friskoler i ulike media.  
14. Følge opp arbeidsprogrammene fra seksjonene. 

 
Arbeidsområde B: Salg av tjenester 
 

1. 1.Kurs og konferanser. Styret vedtar kursplan som kunngjøres på KFFs nettside. Det 
vil satses på kurs for styrer i hele perioden og kurstilbudet vil bli utviklet i samsvar 
med regelendringene.  

2. 2.Videreføre seksjonsmøter som dagskonferanser for enkeltseksjonene.   
3. Fullføre lederkurs som er integrert med skolelederkonferansen. 
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4. Videreføre skolevurderings- og kvalitetssikringsrådgivningen KFF-KSS, med veiledning 
til og skolebesøk på enkeltskoler innen temaområdet kvalitetssikring og 
”beredskapstilsyn”. 

5. Gi veiledning og annen konsulentbistand til enkeltskoler når det etterspørres. 
6. Gå mer aktivt ut med tilbud om lokale kurstilbud og planleggingsdager til 

medlemsskolene.  
7. Fortsatt tilby stillingsannonsering på www.jobbikristenskole.no  
8. Tilby konsulenttjenester til etablerere av friskoler i tråd med KFFs kompetanse og 

kapasitet. Til nyetablering av kristne skoler skal slik veiledning gis til selvkost.    
 
Arbeidsområde C: Diverse 
 

1. Opprettholde et funksjonelt sekretariat. 
2. Samarbeide med andre relevante organisasjoner. 

 

Forslag til vedtak: Representantskapet tar «Generelt arbeidsprogram for KFF 2017 – 2018» 

til orientering. 

 

 

 

 

Sak 9. Eventuelt 

 

http://www.jobbikristenskole.no/

