KIRKELIG UNDERVISNINGSFORBUND et fagforbund for deg?
Du ﬁnner mer informasjon om KUFO på vår hjemmeside

www.kufo.org

Du kan også stille spørsmål eller søke mer
informasjon hos harald@kufo.org
eller på mobil 95249934
Du ﬁnner oss her:
www.kufo.org

Kirkelig Undervisningsforbund - KUFO
Viktig melding til deg som arbeider med undervisning i Den norske kirke og organisasjoner knyttet til DNK.

Hva får du som medlem av KUFO?
Identitet og tilhørighet

• KUFO vil være et fagforbund for de ulike stillingskategoriene
innen kirkelig undervisning.
• KUFO vil styrke bevissthet og identitet hos tilsatte innen
kirkelig undervisning.
• KUFO vil rekruttere til en yrkeskarriere som fagperson i
Den norske kirke.
• KUFO vil at ansatte innen kirkelig undervisning skal framstå
som en samlet og kompetent faggruppe.

Kompetanseutvikling

• KUFO vil være en kompetanseorganisasjon som gir inspirasjon
og ny kompetanse til sine medlemmer.
• KUFO arrangerer både sentrale og regionale kurs innen fagfeltet
kirkelig undervisning.
• KUFO deltar på kurs og konferanser med stand og programbidrag.

Trygge og gode arbeidsforhold

• KUFO arbeider for at medlemmene skal ha trygge og gode arbeidsforhold.
• KUFO deltar aktivt i forhandlinger både sentralt og lokalt og arbeider for at
kirken skal bli en konkurransedyktig og attraktiv arbeidsplass.
• KUFO bistår medlemmer og lokale tillitsvalgte med sentral kompetanse og
evt. advokatbistand.
• KUFO har avtale med KNIF TRYGGHET forsikring A/S som gir medlemmer
konkurransedyktige priser på forsikringer.

Fellesskap

• KUFO har stiftslag i alle bispedømmer. Stiftslagene har samlinger for
medlemmer og arrangerer fagdager.
• KUFO arrangerer hvert annet år et større sentralt etterutdanningskurs (også kalt EU)
hvor medlemmer fra hele landet møtes til faglig oppdatering og inspirasjon.
• KUFO har en aktiv gruppe på Facebook hvor aktuelle problemstillinger og
utfordringer for ansatte i kirkelig undervisning tas opp. Her kan du få tips og
hjelp av andre som har tilsvarende erfaringer som deg selv. Her deles også små
og store gleder ved arbeidet vårt.

Hva koster det å bli medlem i
Kirkelig Undervisningsforbund?
Medlemskontingenten er 1,6 % av brutto lønn.
Kontingenten du betaler gir fradrag i skatt.

(Med dagens skatteregler utgjør det ca. 30% av kontingenten
i skattefradrag)

Kontingent for støttemedlemmer/pensjonister
er kr 500,- pr år.
Studentmedlemskap er gratis.
(KUFO kan tilby bistand med advokat etter et års medlemskap
der dette ansees å være tjenlig).

