
KIRKELIG UNDERVISNINGSFORBUND et fagforbund for deg?

Du fi nner mer informasjon om KUFO på vår hjemmeside 
www.kufo.org

Du kan også sti lle spørsmål eller søke mer 
informasjon hos harald@kufo.org 
eller på mobil 95249934

Du fi nner oss her: 
www.kufo.org



Kirkelig Undervisningsforbund - KUFO
Vikti g melding ti l deg som arbeider med undervisning i Den norske kirke og organisasjoner knytt et ti l DNK.

Trygge og gode arbeidsforhold
• KUFO arbeider for at medlemmene skal ha trygge og gode arbeidsforhold.
• KUFO deltar akti vt i forhandlinger både sentralt og lokalt og arbeider for at 
   kirken skal bli en konkurransedykti g og att rakti v arbeidsplass.
• KUFO bistår medlemmer og lokale ti llitsvalgte med sentral kompetanse og 
   evt. advokatbistand.
• KUFO har avtale med KNIF TRYGGHET forsikring A/S som gir medlemmer 
   konkurransedykti ge priser på forsikringer.
Fellesskap
• KUFO har sti ft slag i alle bispedømmer. Sti ft slagene har samlinger for 
   medlemmer og arrangerer fagdager.
• KUFO arrangerer hvert annet år et større sentralt ett erutdanningskurs (også kalt EU) 
   hvor medlemmer fra hele landet møtes ti l faglig oppdatering og inspirasjon. 
• KUFO har en akti v gruppe på Facebook hvor aktuelle problemsti llinger og 
   utf ordringer for ansatt e i kirkelig undervisning tas opp. Her kan du få ti ps og 
   hjelp av andre som har ti lsvarende erfaringer som deg selv. Her deles også små 
   og store gleder ved arbeidet vårt. 

Hva koster det å bli medlem i
Kirkelig Undervisningsforbund?
Medlemskonti ngenten er 1,6 % av brutt o lønn. 
Konti ngenten du betaler gir fradrag i skatt . 
(Med dagens skatt eregler utgjør det ca. 30% av konti ngenten 
i skatt efradrag)

Konti ngent for støtt emedlemmer/pensjonister 
er kr 500,- pr år.
Studentmedlemskap er grati s.

(KUFO kan ti lby bistand med advokat ett er et års medlemskap 
der dett e ansees å være tjenlig).

Hva får du som medlem av KUFO?
Identi tet og ti lhørighet
• KUFO vil være et fagforbund for de ulike sti llingskategoriene 
   innen kirkelig undervisning.
• KUFO vil styrke bevissthet og identi tet hos ti lsatt e innen 
   kirkelig undervisning.  
• KUFO vil rekrutt ere ti l en yrkeskarriere som fagperson i 
   Den norske kirke.
• KUFO vil at ansatt e innen kirkelig undervisning skal framstå 
   som en samlet og kompetent faggruppe.
Kompetanseutvikling
• KUFO vil være en kompetanseorganisasjon som gir inspirasjon 
   og ny kompetanse ti l sine medlemmer.
• KUFO arrangerer både sentrale og regionale kurs innen fagfeltet 
   kirkelig undervisning.
• KUFO deltar på kurs og konferanser med stand og programbidrag.


