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Innkalling til Generalforsamling i Kirkelig undervisningsforbund KUFO 2021 
 
Tid 20.09.21 på Zoom 
 
Generalforsamlingen holdes i 2021 digitalt. Link til Zoom vil bli sendt til de påmeldte i første del av 
september.  
Innkalling, saksliste og sakspapirer legges ut på vår hjemmeside og sendes som nyhetsbrev til alle 
medlemmer vi har en fungerende e-post adresse til. . 
 
Siden GF holdes digitalt må «benkeforslag til valgene sendes inn innen 15.09.2021 Det gis mulighet for å 
presentere disse sammen med valgkomiteens innstilling under sak GF 03- 21 
Av samme grunn må endringsforslag til Rammeprogram sendes inn innen 15.09 slik at disse kan presenteres 
for GF sammen med Sentralstyrets forslag til nytt Rammeprogram.  
Avstemming vil skje via Questback som sendes de påmelte og tilstedeværende under GF.  
 
Kun medlemmer som betaler kontingent som trekk av lønn har stemmerett på Generalforsamlingen. 
Pensjonist, støtte og studentmedlemmer har møte, tale og forslagsrett.  
 

SAKSLISTE GF 2021 
 
Sak GF 01/21  Valg av dirigentskap, referenter, tellekorps og 2 til å signere protokollen. 
   
Sak GF 02/21  Godkjenning av forretningsorden, innkalling, saksliste og dagsorden  
   
Sak GF 03/21  Presentasjon av kandidater til valgene. Med mulighet for valgtaler av kandidatene 

eller andre som ønsker å snakke på vegne av disse.  
Sak GF 04/21   Sentralstyrets beretning 2017-2019 Protokollkomiteens rapport.  
   
Sak GF 05/21  Rammeprogram 2019 – 2021    
 
Sak GF 06/21  Valg  

- Leder 
- 2 styremedlemmer 
- 3 varamedlemmer 
- Protokollkomite 2 medlemmer med personlige vara 
- Valgkomite 4 medlemmer 
- Revisor 

Sak GF 07-21  Informasjon fra sentralstyret 
   
NB det er er ikke mulig å ta opp eventuelt saker på GF. Slik saker har fist for innmelding til sentralstyret 
senest tre måneder før GF avholdes. I 2021 er det ikke meldt inn andre saker fra medlemmer og stiftslag 
innen fristen.  
 
På vegne av sentralstyret i KUFO Sarpsborg 17.08.2021 
Runar Godø 
Leder i KUFO 
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Lover vedtatt 11.06.15 
§ 1 Navn og formål 
Foreningens navn er Kirkelig undervisningsforbund.  Kirkelig undervisningsforbund bygger på Bibelen og 
Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. 
Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og arbeidssosiale interesser. Foreningen 
skal arbeide for å styrke undervisningstjenesten i Den norske kirke og skal samarbeide med andre 
organisasjoner i kirke og samfunn der dette er tjenlig.” 

§ 2 Medlemskap 
a) Fullt medlem kan de være som innehar kateketstilling, er vigslet kateket eller er ansatt 
i kirkelig undervisningsrelatert stilling. Medlemmer i deltidsstillinger kan ikke være medlem av annen 
fagforening innen de tariffområder foreningen har forhandlingsrett på. 
b) Kontingentsatser fastsettes av generalforsamlingen. 
    Kontingenten kan kreves som trekk i lønn. 
c) De som faller utenfor ovennevnte bestemmelse kan være støttemedlem. 
d) Studenter kan inneha studentmedlemskap. 
f) Støtte- og studentmedlemmer: 

- har begrensede rettigheter m.h.t. støtte fra foreningens fonds, forhandlingsbistand          
  osv. 
- har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett i foreningens organer. 
- kan ikke velges til tillitsverv i foreningen. 

g) Medlemmene er tilsluttet foreningen direkte. 
h) Sentralstyret kan etter søknad fravike medlemskriteriene. 
i)Utmelding av foreningen skjer skriftlig 

 § 3 Generalforsamling 
Ordinær generalforsamling holdes annet hvert år, på det tidspunkt landsstyret bestemmer. 
Generalforsamlingen velger dirigenter og referenter. 
Generalforsamlingen behandler: 
a) Sentralstyrets beretning. 
b) Rammeprogram for kommende periode. 
c) Valg av sentralstyre som består av leder og fire medlemmer. Begge kjønn skal til en hver tid være 
representert med minst 40% i sentralstyret. Lederen velges ved særskilt valg for 2 år. 
Sentralstyremedlemmene velges for 4 år, slik at det på hver generalforsamling velges to nye 
sentralstyremedlemmer. Sentralstyret konstituerer seg selv. 
2 varamedlemmer velges for 2 år ved eget valg. Alle valg fortas ved alminnelig flertall. 
d) Valg av revisor for 2 år. 
e) Valg av protokollkomité på to medlemmer, med personlige varamedlemmer, for 2 år. 
    Protokollkomiteen skal følge sentralstyrets og landsstyrets arbeid og avgi uttalelse om   
    regnskap og årsmelding er i overensstemmelse med foreningens lover og general- 
    forsamlingens vedtak. 
f) Oppnevner valgkomite. Komiteen består av fire medlemmer hvorav to er på valg ved hver 
generalforsamling. Valgkomiteen skal søke å få god spredning i komiteens sammensetning utfra geografi, 
stilling og kjønn. 
g) Fastsetter kontingentsatser. 
h) Innkomne saker. 
i) Lovendringsforslag 
  
Generalforsamlingen innkalles skriftlig med en måneds varsel. På generalforsamlingen kan det ikke fattes 
vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. Stemmeberettiget er den som har fullt medlemskap. 
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Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være sentralstyret i hende senest 3 måneder før 
generalforsamlingen finner sted. 
  
 § 4 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når sentralstyret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av 
medlemmene forlanger det. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skjer skriftlig med minst en 
måneds varsel. På ekstraordinær generalforsamling kan det ikke fattes vedtak i andre saker enn de som er 
nevnt i innkallingen. 

 § 5 Landsstyret 
Foreningens landsstyre består av sentralstyret og stiftslagslederne. Landsstyret er foreningens høyeste organ 
mellom generalforsamlingene. Landsstyret innkalles minst en gang i året. 
Landsstyret: 
a) Vedtar budsjett og godkjenner regnskap. 
b) Sørger for at foreningen drives i tråd med rammeprogrammet. 
c) Behandler saker som sentralstyre fremmer. 
c) Fastsetter tid og sted for generalforsamling. 
Ekstraordinært landsstyre innkalles når flertallet i landsstyret ønsker det. 

 § 6 Sentralstyret 
Foreningen ledes av et sentralstyre på 5 medlemmer. Sentralstyret innkalles når lederen eller tre av 
styremedlemmene ønsker det. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede. 
Sentralstyres oppgaver: 
a) Realisere vedtatt rammeprogram 
b) Sørger for betryggende regnskapsførsel. 
c) Har arbeidsgiveransvar for ansatte. 
Avtroppende sentralstyre blir sittende til nytt styre trer i funksjon, senest tre måneder etter 
generalforsamlingen. Dersom leder trer ut av styret i valgperioden, konstituerer styret seg på nytt frem til 
første landsstyremøte. Ny leder for resterende tid av valgperioden velges av landsstyret.  

 § 7 Stiftslag og stiftslagsstyre  
Stiftslaget består av foreningens medlemmer innen et bispedømme. Stiftslaget ledes fortrinnsvis av et 
stiftslagsstyre på minst 3 personer. Stiftslagsstyret konstituerer seg selv. Stiftslagsstyret: 

1. Har ansvar for at det oppnevnes tillitsvalgte i henhold til avtaleverket. 
2. Leder foreningens virksomhet innen stiftet. 
3. Er ansvarlig for egen økonomi 
4. Skal drive stiftslaget i henhold til foreningens lovene 

§ 8 Endring av lovene 
Forslag til endring av disse lover må være sendt sentralstyret minst tre måneder før ordinær 
generalforsamling. Endring av lovene krever 2/3 flertall på generalforsamlingen. 
 
  

 
 
 



4 
 

 
 

SAKSPAPIRER GF 2021 
 
 
SAK GF 01/2021 

Valg av dirigentskap, referenter, tellekorps og 2 til å signere protokollen 
Forslag fremmes i møtet. 

 
 
SAK GF 02/2021 

Godkjenning av forretningsorden, innkalling, saksliste og dagsorden 

  
GF 2021 avholdes digitalt. Ifølge lover for Kirkelig undervisningsforbund skal innkalling sendes 
senest en måned før GF avholdes. Det ble sendt ut varsel om digital GF våren 2021. Innkalling 
ble sendt ut innen 20.08.21 
I Juni 2021 ble det sendt ut skjema for påmelding til GF. KUFO sender innkalling og  
Sakspapirer som nyhetsbrev og legger disse ut på hjemmesiden. Før GF vil påmeldte motta 
link til digitalt GF. Valg vil bli avhold ved bruk av Questback. Styret foreslår at dersom det er 
endringsforslag til Rammeprogram kan dette også gjøres ved bruk av Questback som sendes 
til delegatene i løpet av møtet. For andre saker foreslå at delegatene benytter «rais hand» 
funksjonen. Ved at de som stemmer i mot forslagene tilkjennegir dette.  
Endringsforslag til rammeprogrammet må sendes inn før GF. Dette for å få en god 
behandling. Medlemmer oppfordres til å arbeide sammen om aktuelle endringsforslag før GF. 
Om nødvendig vil det legges til rette for at de som stiller alternative forslag kan gå i 
«outbreakrooms» for om mulig å komme med felles forslag. 
Med bakgrunn i digital gjennomføring av GF har styret besluttet at benkeforslag til valgene og 
endringsforslag på Rammeprogrammet 21-23 må sendes inn innen 08.09.   
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SAK GF 03/2021 
Presentasjon av kandidater til LEDER OG STYREVALG Det gis mulighet for valgtaler av kandidatene selv eller 
andre som ønsker å snakke på vegne av disse. Selve valget fortas som sak GF 
06/21 

KANDIDATER LEDERVALG 

1 Ieva Fredriksen, 46 år.  
2. ARBEIDSSTED OG STILLING.  

Tønsberg kirkelige fellesråd. Kateket 
 
3. UTDANNING OG KOMPETANSE. 

3-årig sosionomutdanning. PPU. Master i kirkelig undervisning. Master i diakoni. Spesialpedagogikk (pågående studie).  

4. YRKESERFARING (i og utenfor kirken). 

Jeg har jobbet med kirkelig undervisning siden 2001, først i Hof, Vassås og Eidsfoss menigheter i Vestfold, så de siste 
16 årene i Tønsberg domkirkes menighet. 

Annen arbeidserfaring: Diverse deltidsjobber under studiene, blant annet som kirketjener og leder for Nattkaffé. Har 
også jobbet i skolen som morsmorslærer. 

5. TIDLEGERE VERV? 

Styremedlem og leder i Tunsberg stiftslag i to perioder (2007-2011 og 2017- 2021), områdetillitsvalgt (fra 2018), 
sentralstyremedlem (fra 2019).  

Har også annen erfaring med styrearbeid. Har blant annet vært styreleder for et nasjonalt foreldrenettverket (2008-
2017) i nyetablerings- og vekstperioden.     

6. HVA ØNSKER DU Å JOBBE FOR I KUFO? 

Jeg ønsker å bygge videre på de gode strukturene som er allerede etablert, samtidig som jeg håper å fortsette til å 
bidra med ideer og løsningsforslag selv, samt legge til rette for fremvekst av nye, innovative ideer som bringer KUFO 
videre.  

Saker som engasjerer meg: 

1) KUFO som en synlig og relevant fagforening.  
2) Tillitsvalgtsordningen – rekrutering, kompetanseheving og robuste strukturer lokalt. 
3) Ny kirkelig organisering og kirken som en god arbeidsplass for undervisningsansatte. 

 

7. HVA ER DRIVKRAFTEN DIN? 

KUFO er en viktig fagforening med nisjekompetanse på det kirkelige undervisningsfeltet. Drivkraften min er å styrke 
KUFOs arbeid, slik at fagforeningen kan fortsatte å vokse og utvikle seg i takt med tiden. Dette, tenker jeg, kan oppnås 
gjennom god utnyttelse av tilgjengelige ressurser, avgjørelser basert på kompetanse og godt forarbeid, samt 
inkluderende samarbeidsklima både i sentralstyret, og også bredere – mellom stiftslagene og med andre 
fagforeninger. Vi er en liten foreining med mange ressursrike medlemmer. Det inspirerer!  
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1. Lene Beate Østerås, 39 år 
2. ARBEIDSSTED OG STILLING.  

Kateket i Ski og Kråkstad menigheter, Borg bispedømme 

3. UTDANNING OG KOMPETANSE. 

Kateketutdanning fra NLA i Bergen  

4. YRKESERFARING (i og utenfor kirken). 

16 år som kateket i kirken 

5. TIDLEGERE VERV? 

2005-2010 Medlem og senere leder i stiftsstyret i Borg 
2011-2013 Styremedlem i sentralstyret i KUFO  
2014-2019 Kasserer, styremedlem og senere leder i stiftsstyret i Borg 

2019-2021 Vara i sentralstyret i KUFO  

6. HVA ØNSKER DU Å JOBBE FOR I KUFO? 

Vi står oppi store og viktige avgjørelser i vår kirke i tiden som kommer. Som leder vil jeg jobbe for at KUFO er aktivt 
med i forhandlinger om blant annet kirkelig organisering og for de undervisningsansattes plass i kirken. Jeg vil være en 
pådriver for å være en åpen og synlig fagforening, både i kirkepolitikken, i det offentlige og i rekruttering til kirkelige 
stillinger. Vi er en viktig fagforening for alle som jobber med kirkelig undervisning, og vi kan jobbe for å gjøre 
foreningen enda mer kjent blant nye ansatte. Da tror jeg vi må jobbe mer digitalt og også bruke de verktøyene som 
finnes gjennom sosiale medier.  

7. HVA ER DRIVKRAFTEN DIN? 

Jeg ønsker å bidra til å løfte undervisningstjenesten opp og fram som en viktig arbeidstakergruppe i vår kirke. Da er 
det viktig med utdanning innenfor faget og gode veiledere som kan bidra. Sammen har vi som jobber i kirken et felles 
mål – å bygge menighet for alle mennesker og lære de om Jesus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 
 

KANDIDATER STYRE- OG VARAMEDLEMMER 
1. Ranya Staangstad Karlsen, 37 år 
 
2. Stange kirkelige fellesråd, menighetspedagog og leder for trosopplæringen  

 
3. Bachelor i ungdomsledelse fra Menighetsfakultetet. Kompetanse ellers er 

opparbeidet etter år som ungdomsleder, primært for konfirmanter og videre arbeid 
med trosopplæring siden 2013.  
 

4. Min arbeidserfaring har stort sett bestått av å arbeide med mennesker. Jeg begynte allerede som 16 åring 
som «vaskedame» på et kontor, videre ble det som betjening på bensinstasjon. Det ble mange år i 
restaurantbransjen, noen år i et bakeri og litt i en badromsforretning før jeg reiste til USA for å jobbe som Au 
pair. Ellers jobbet jeg ved siden av studiene, både som servitør og på Til bords, før jeg fikk fast i et fellesråd. 

 
5. Jeg har nok alltid hatt et hjerte for organisasjonsliv. Mitt første engasjement var i «Blekkulf klubben» da jeg 

gikk i barnehagen   Så var det noen elevrådsverv gjennom barne- og ungdomsskolen inkl. å sitte i 
ungdomstinget i vår kommune. Operasjon Dagsverk hadde jeg forskjellige verv i alle tre årene samt satt 
elevråd og russestyret på videregående. Av senere år har jeg vært styreleder i sameiet, styremedlem i LHL 
lokallag og styreleder for KFUK-KFUM Innlandet de siste 5 årene samt styremedlem i forkant. I vårt lokale 
stiftslag av kirkelige undervisning har jeg vært aktiv de siste 5 årene i forskjellige verv. 

 
6. Vår fagforening er utrolig viktig for alle medlemmer, men også for den kirkelige strukturen. Det at dere 

ansatte i alle stillinger vet at vi som forening jobber kontinuerlig for at grunnlaget til en god arbeidshverdag er 
der, er noe jeg ønsker å fortsette og jobbe sammen med styret om. Vi er i konstant endring, både samfunn og 
i arbeidslivet generelt. Og nå ikke minst med de forandringene som ligger foran oss med kirkelige 
omstrukturering/organisering. Vår fagforening bli et viktig talerør fremover. Det er mange som allerede nå har 
mange bekymringer for hvordan fremtiden blir og da må vi som forening ta alle disse bekymringen på alvor og 
være lydhøre. Samtidig som vi stødig leder ansatte og medlemmer inn mot hva som vil bli vårt felles mål. 

 
7. Først vil jeg takke for nominasjonen. Det å kunne jobbe for og sammen med så mange kompetente 

mennesker som er i vår forening vil ikke bare være et verv, men også det som blir min drivkraft i arbeidet. 
Som det kan leses ovenfor har jeg alltid likt å jobbe med mennesker og det vil nok ikke forandre seg de neste 
årene. Det vil være viktig for meg å observere og tilegn meg den riktige kunnskap på de gitte områdene der 
det trengs. Å sitte i sentralstyret følger naturlig med ekstra ansvar, men jeg håper å kunne bringe med energi 
og motivasjon til bordet for dere medlemmene der dere mener det er viktig å bli hørt! 
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Silje Johnsen, 29 år  
1. ARBEIDSSTED OG STILLING.  
Tromsø Kirkelig fellesråd  
Jeg har tre stillinger  
20% Trosopplærer Hillesøy menighet  
60% Trosopplærer Sandnessund menighet  
20% Menighetsforvalter for tre menigheter på Kvaløya 

2. UTDANNING OG KOMPETANSE. 
3 år (bachelor) Førskolelærerutdanning Tromsø  
2 semester på MF (trosopplæring – Nettbasert) 
Ett år Ettåring (gjennom bibelskolen i Grimstad) i Hillesøy og Sandnessund menigheter 

4.  YRKESERFARING (i og utenfor kirken). 

Jeg har vært ansatt i kirken siden 2011 før dette og i etterkant har jeg også hatt sommerjobber/kveld/helgejobber 
både i barnehage, på fiskebruk, på butikk, som vasker, i hjemmetjenesten og som avløser til melkebonde. Jeg har 
jobbet med trosopplæring som frivillig siden 2006 og sittet ti år i menighetsråd for Hillesøy menighet.   
Ett år som ungdomsarbeider i Sandnessund menighet 
Ett år som Trosopplærer Sørreisa menighet  

Jeg er inne i mitt åttende år som Trosopplærer Hillesøy og Sandnesund menigheter 

Ett år som Kateket vikar Hillesøy, Sandnessund og Kvaløy menigheter 
Og to år som Menighetsforvalter Kvaløy, Sandnessund og Hillesøy menigheter    

5. TIDLEGERE VERV? 

Sitter i dag som leder for Nord-Hålogaland stiftslag i KUFO  

6. HVA ØNSKER DU Å JOBBE FOR I KUFO? 

Jeg ønsker å ha et fokus på trosopplæringen og vi som jobber med dette.  
Hvordan KUFO kan bli en mer synlig fagforening i nord slik at flere 
menighetspedagoger/menighetsarbeidere/trosopplærere/kateketer blir en del av vårt fellesskap.   

7. HVA ER DRIVKRAFTEN DIN? 

Erfaringer og kompetanse som jeg utvikler i møte med mennesker gir meg en drivkraft til å utvikle arbeidet i 
menighetene for de barn og unge vi møter og hvordan vi kan nå ut til dem vi ikke møter. Kreativt arbeid og nye 
prosjekter gir meg ekstra energi inn i mitt arbeid og jeg håper det jeg gjør er med på å inspirere ander mennesker 
også i sitt arbeid. 
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1. Sven-Ove Rostrup, 43 år 

 

2. ARBEIDSSTED OG STILLING.  
a. Olsvik menighet, Bergen, Kateket II 

 

3. UTDANNING OG KOMPETANSE. 
a. 4-årig kateketutdannelse (gammel ordning), leverer masteroppgave i 

verdibasert ledelse sommeren 2022. Ledertrening gjennom Norges KFUK-
KFUM, musikkutdannelse med piano som hovedinstrument til og med 
videregående. 

 

4. YRKESERFARING (i og utenfor kirken). 
a. Aktiv som leder i barne- og ungdomsarbeid siden 1994, yrkesaktiv i kirkelig undervisning siden 1999, 

fast ansatt fra 2003. 
 

5. TIDLEGERE VERV? 
a. Tillitsvalgt for ansatte i Bergen siden 2003. Medlem av stiftsstyret fra 2003 til 2015. Vara i 

sentralstyret fra 2015 til dags dato. 
 

6. HVA ØNSKER DU Å JOBBE FOR I KUFO? 
a. I KUFO vil jeg jobbe for rekrutering til kirkelig undervisning og undervisningens plass i ny organisering 

av kirken. I ny organisering med en arbeidsgiver er det viktig å jobbe for undervisningens plass i 
kirken. Jeg vil også jobbe for at sammenslåing med Diakonforbundet og Presteforeningen blir 
gjennomført, og spesielt følge med på at undervisningsansatte blir godt ivaretatt i ny fagforening. God 
kommunikasjon med eksisterende og nye medlemmer er også et viktig arbeid som foreningen må 
fortsette med. 

 

7. HVA ER DRIVKRAFTEN DIN? 
a. Jeg brenner for en kirke det er godt å jobbe i, og som evner å skape fellesskap som mennesker i Norge 

ønsker å være en del av. Sånn kan vi peke på Jesus og spre evangeliet til stadig nye generasjoner. 
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Lene Beate Østerås, 39 år  

(STILLER TIL VALG SOM STYRMEDLEM DERSOM HUN IKKE VELGES SOM LEDER) 

 

2. ARBEIDSSTED OG STILLING.  

Kateket i Ski og Kråkstad menigheter, Borg bispedømme 

3. UTDANNING OG KOMPETANSE. 

Kateketutdanning fra NLA i Bergen  

4. YRKESERFARING (i og utenfor kirken). 

16 år som kateket i kirken 

5. TIDLEGERE VERV? 

2005-2010 Medlem og senere leder i stiftsstyret i Borg 
2011-2013 Styremedlem i sentralstyret i KUFO  
2014-2019 Kasserer, styremedlem og senere leder i stiftsstyret i Borg 

2019-2021 Vara i sentralstyret i KUFO  

6. HVA ØNSKER DU Å JOBBE FOR I KUFO? 

Vi står oppi store og viktige avgjørelser i vår kirke i tiden som kommer. Som leder vil jeg jobbe for at KUFO er aktivt 
med i forhandlinger om blant annet kirkelig organisering og for de undervisningsansattes plass i kirken. Jeg vil være en 
pådriver for å være en åpen og synlig fagforening, både i kirkepolitikken, i det offentlige og i rekruttering til kirkelige 
stillinger. Vi er en viktig fagforening for alle som jobber med kirkelig undervisning, og vi kan jobbe for å gjøre 
foreningen enda mer kjent blant nye ansatte. Da tror jeg vi må jobbe mer digitalt og også bruke de verktøyene som 
finnes gjennom sosiale medier.  

7. HVA ER DRIVKRAFTEN DIN? 

Jeg ønsker å bidra til å løfte undervisningstjenesten opp og fram som en viktig arbeidstakergruppe i vår kirke. Da er 
det viktig med utdanning innenfor faget og gode veiledere som kan bidra. Sammen har vi som jobber i kirken et felles 
mål – å bygge menighet for alle mennesker og lære de om Jesus.  
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 1. Lasse Rasmussen Moskvil, 58 år. (Bilde vedlagt)  

2. ARBEIDSSTED OG STILLING.  Larvik / 100% kateket  

3. UTDANNING OG KOMPETANSE.  

 1996-1997: Praktisk kateketisk seminar, Menighetsfakultetet, Oslo 

 vår 1992: 10 vekttall IKT, Alta Lærerhøgskole, Alta 

 høst 1990: Kristendom mellomfag, Norsk Lærerakademi, Bergen 

 1987-1990: Allmennlærer, Stavanger Lærerhøgskole, Stavanger 

 1986-1987: Bibelskolen i Grimstad, Drama og Evangelisering 

 1984-1985: Fredly Folkehøgskole. EDB-linjen, Børsa i Trøndelag 

 1982-1984: Sjøkrigsskolen i Bergen, Operativ maritim linje, Bergen 

 1980-1982: Forsvarets Gymnas, Realfaglig linje, Halden 

4. YRKESERFARING (i og utenfor kirken).   

 2010      : Kateket, Hedrum og Lardal, Larvik.   
 2009-2010: Kateket, Kongsberg kirkelige fellesråd. (vikariat) 
 2004-2009: Barne- og ungdomskonsulent, Det Norske Misjonsselskap, Drammen. 
 2003-2004: Kateket, Nedre Eiker kirkelige fellesråd. (vikariat) 
 2001-2003: Kateket, Holmestrand kirkelige fellesråd.  
 2000-2001: Lærer/IT ansv. Danvik Folkehøgskole, Int. mediesenter, Drammen 
 1996-2000: Kateket, Holmestrand kirkelige fellesråd. 
 1995-1996: Kateketvikar, Alta kirkelige fellesråd. 
 1991-1995: Barne- og ungdomssekretær, Finnmark Indremisjonsselskap. 
 1990-1991: Barne- og ungdomsarbeider, Ryfylke & Jæren Indremisjonsselskap. 
 1987-1990: Miljøarbeider, Solborg Folkehøgskole, Stavanger 
 1985-1986: Folkehøgskoleteam, Det Norske Indremisjonsselskap, Oslo 

5. TIDLEGERE VERV?   

 2019->     : Styremedlem i sentralstyret Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO) 
 2014->      : Varamedlem i sentralstyret Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO) 
 2009->      : Tillitsvalgt i Kirkelig undervisningsforbund, Tunsberg. 
 2009-2017:  Styremedlem i Gullhaug IL, Holmestrand. 
 2002-2003: Hjelpetrener i Gullhaug IL, Holmestrand. 
 2001-2003: Styremedlem i Kateketforeningens stiftslag i Tunsberg 
 1998-2000: Leder KRIK Holmestrand 

6. HVA ØNSKER DU Å JOBBE FOR I KUFO? 

Jeg vil jobbe for bedre lønns- og arbeidsvilkår som gjør at ansatte kan stå lenger i jobben med undervisning i kirken. 
Jeg ønsker å jobbe for bedre kommunikasjon mellom KUFO sentralt og lokallagene.  
 

7. HVA ER DRIVKRAFTEN DIN? 

Som tillitsvalgt gir andre ansatte meg motivasjon til å jobbe for at de skal kunne gjøre en god jobb. Så lenge de mener 
jeg kan gjøre en god jobb for KUFO er jeg villig til å stille til sentralstyret. 
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Steffen Eikenæs 30år 
 
2. ARBEIDSSTED OG STILLING.  

Grim kirke, kateket   

3. UTDANNING OG KOMPETANSE. 

Master i kirkelig undervisning fra MF 

4. YRKESERFARING (i og utenfor kirken). 

Jobbet som kateket i Grim kirke i 4år 

5. TIDLEGERE VERV? 

Styremedlem i KUFO Agder og Telemark bispedømme 

6. HVA ØNSKER DU Å JOBBE FOR I KUFO? 

Styrke medlemmers posisjon i det faglige samarbeidet med andre profesjoner og legge til rette for faglige samlinger 
for ansatte med samme fagfelt på tvers av menigheter.  

7. HVA ER DRIVKRAFTEN DIN? 

At kirken skal være et godt sted å være. For besøkende, medlemmer, frivillige og ansatte.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 

SAK GF 04/2021 Sentralstyrets beretning 2019-2021 
Innledningsord – Generelt om perioden. 
Som en noe uvanlig innledning av en toårs rapport må vi denne gangen si noe om den meget spesielle 
perioden vi nå har gjennomført siden forrige GF i Ålesund i 2019. Slutten av 2019 og de to første månedene i 
2020 var ganske så normale driftsmåneder også for KUFO. Så kom 12. Mars 2020 og alt ble «snudd på 
hodet» da den verdensomspennende pandemien med Corona viruset nådde Norge. Landet ble i større og 
mindre grad stengt ned, og dette som vi håpet og trodde skulle bli en kortvarig «unntakstilstand» skulle vise 
seg og vare nesten helt frem til årets GF. Ja pandemien førte rett og slett til at GF måtte gjøres om fra fysisk 
til digital samling, som vi nå forsøker å gjennomføre etter beste evne. Mange av våre planlagte 
arrangementer og aktiviteter i denne perioden er blitt gjort om fra fysiske til digitale møtepunkter og en del 
ting har rett og slettet måttet avlyses eller utsettes som for eksempel den Nordiske Konfirmantleder 
konferansen som etter planen skulle vært avholdt i Tromsø parallelt med denne generalforsamlingen. 
Nordisk konfirmantlederkonferanse er utsatt i nøyaktig ett år, og vi håper og tror det vil være mulig å 
gjennomføre denne på normalt vis når vi kommer til høsten 2022. Fokuset har i dette siste «pandemi året» 
derfor gått mer og mer over til «skjerming». Befolkningen i Norge har måttet skjerme seg fra hverandre i 
stor grad, og svært mye av vårt daglige arbeid har måttet gå over til å arbeide via skjerm, og til formidling via 
skjerm. Dette kom veldig brått på, men også KUFO sine medlemmer har vist en enorm innsats – og 
omstillingsevne og det er imponerende hvor mye våre medlemmer har fått til i sitt daglige virke til tross for 
en veldig utfordrende situasjon for oss alle. KUFO sitt fagforeningsarbeid har i stor grad blitt påvirket av den 
samme situasjonen noe som blant annet har ført til at så å si alle sentralstyre, landsstyremøter og andre 
samarbeidsmøter, komitemøter osv har vært på skjerm via Teams eller Zoom. Vi har alle sittet på hvert vårt 
hjemmekontor og arbeidet har likevel gått fremover selv om vi selvfølgelig har savnet dette å kunne møtes 
fysisk. Mange av de uformelle strukturene som vi er vant til å benytte for å komme i en mer uformell 
kontakt med arbeidsgivere, samarbeidspartnere osv har vært vanskelig for ikke å si umulige å få til i denne 
situasjonen. Jeg som styreleder vil i denne spesielle situasjonen rette en ekstra stor takk til alle dere som har 
strukket dere litt ekstra langt i denne perioden for at ting skulle fungere. Spesielt vil jeg takke vår gen.sek 
Harald Skarsaune for en ekstraordinær innsats, og for den evnen du har vist til å tilpasse deg en ny 
arbeidshverdag fra ditt hjemmekontor i Trondheim. 
Når dette så er sagt vil resten av denne to årsrapporten vise at vi etter sentralstyrets mening har fått til mye 
likevel og vi vil med dette fortsette rapporten på mer vanlig vis: 
 
Innledende del: 
A. Sentralstyret  

Sentralstyret har i perioden bestått av: 
Leder   
Runar Godø    
Sentralstyret: 

  Gro Lillenes (nestleder)     
  Lasse Rasmussen Moskvil 
  Bjørn Losvik 
  Ieva Fredriksen 
 Vara medlemmer i perioden 
  Linn Marit Daljord Knutsen 
  Sven-Ove Rostrup 
  Lene Beate Østerås 
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Ansvarsfordeling  
Sentralstyret inkl. vararepresentantaer har fordelt oppfølging stiftslagene mellom seg og følger opp 
2-3 stiftslag hver.  Leder er unntatt fra denne ordningen. 
Forhandlingsutvalg:  
Runar Godø, Sven-Ove Rostrup og Harald Skarsaune Utvalget planlegger og gjennomfører sentrale 
forhandlinger og bistår tillitsvalgte i forhandlinger lokalt. 
Fagutvalget:  
Fagutvalg var tidligere lagt til et av stiftslagene, men denne ordningen er nå gjort om til et nasjonalt 
utvalg. Fagutvalget har endret navn til kompetanseutvalg etter at OU-styret på KA området har 
etablert et egent fagråd for kirkelig undervisning. Kompetanseutvalget oppnevnes av sentralstyret og 
består av: Nina Engen (Bærum), Kirsti Melangen (Stavanger), Vigmund Gundersen Djupang 
(Fredrikstad) og Generalsekretær. 
Kompetanseutvalget har i perioden: 
- Gitt innspill og drøftet aktuelle kompetanse tiltak i regi av KUFO og andre aktører. 
- Arrangert Fagdag om gudstjeneste og dramaturgi  
- Arrangert Studietur til Palestina/Israel 

Ansatte: 
Generalsekretær Harald Skarsaune 
Regnskapsmedarbeider Slavica Saveska-Kenjeresh (timebasert)  
Frikjøp leder Runar Godø 20% 

Sentralstyret har i perioden etter GF 2019 hatt: 
2019  2 møter og behandlet 19 saker 
2020 4 møter og behandlet 41 saker 
2021 03 møter og behandlet 33 saker (pr 16.08.21) 

 
I tillegg har det vært avholdt ulike arbeidsmøter/telefonmøter uten vedtak. 
Sentralstyret har et AU bestående av leder, nestleder og generalsekretær. AU har forberedt 
sentralstyremøtene og saker til disse. AU planlegger styremøtene, setter opp saksliste og har på fullmakt fra 
sentralstyret behandlet en del saker.    
 
Representasjon i råd og utvalg  
Fagråd for veiledning (under KA og Bispemøtet):  

Beate Nes oppnevnt fra 01.01.19 
Styre og Representantskap K-Stud:     

Generalsekretær fra 05.05.15  
Nettverk for Nordisk Konfirmantleder konferanse:   

Generalsekretær 
Forvaltning av kompetansemidler til undervisningsstillinger:  

Generalsekretær 
OU-styret  

KUFO representeres ved Generalsekretær i Diakonforbundet 
OU- styrets Fagutvalg for kirkelig undervisning  

Generalsekretær 
Utvalg for Trosopplæring (Kirkerådet) 
 Generalsekretær 
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Partssammensatte utvalg knyttet til arbeids med de ulike tariffavtalene og kartlegging i forbindelse med 
disse. Lønnsgruppe 4B, Tilleggslønn, nytt lønnssystem, leiravtale, liturgiske plagg, VTVT, arbeidstid, kurs i regi 
av OU-styret mm. 
 Generalsekretær   
           
Kurs og arrangementer vi har arrangert og/ eller medvirket på  
Fagdager i regi av stiftslagene og årsmøter i disse. Kufo har besøkt de fleste stiftslag i løpet av perioden. Og 
har som mål at dette skal gjøres også i neste GF periode.  
Tillitsvaltopplæring - sentralt kurs og regionale kurs i flere stiftslag 
Fagdag om Gudstjeneste og dramaturgi 2019 
Studietur til Palestina/Israel 2020 
 
Kontakt og samarbeid med andre 
Andre fagforeninger  
Kirkelig Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter 
Kirkerådet 
Bispemøtet 
Biskoper og Bispedømmekontor 
Kirkerådets rekrutteringsprosjekt 
Stortingsrepresentanter og departementer 
Undervisningsinstitusjonene 
Andre fagforeninger innen tariffområdene 
Bibelselskapet 
Kirkens Nødhjelp 
Nidaros pilegrimsgård 
IKO 
KIFO   
KNIF 
Samarbeidsrådet for menighet og misjon (SMM) 
Areopagos 
Sjømannskirken 
Døvekirken 
Kirkevergelaget 
K-Stud 
Voksenopplæringsforbundet VOFO 
 
Gjennom avtale med KN har vi i denne perioden hatt fokus på internasjonale forhold. Det er ikke 
gjennomført konkrete tiltak knyttet til denne avtalen i periode. 
Samarbeidet med SMM har ikke blitt utviklet videre i periode. 
KUFO er med i nettverket som annethvert år arrangerer Nordisk konfirmantlederkonferanse. I 2017 ble 
denne holdt i Danmark, i 2019 konferansen holdt i Sverige (Uppsala, september 2019.) KUFO vil i 2022 
arrangere Nordisk konfirmantlederkonferanse i Tromsø (Tema: Himmelsk Mangfold) 
KUFO er med i det nordiske nettverket Nordisk kirkelig studieråd som arbeider med voksenundervisning og 
studiearbeid. Dette nettverket har hatt årlige samlinger i de nordiske land. Nettverket ble nedlagt i mai 2021 
grunnet svak deltagelse fra flere land. 
KUFO er medlem i det europeiske nettverket EAEE som arbeider med voksenundervisning i europeiske 
kirker 
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Vi har blant annet avgitt følgende høringsuttalelser:  
- Høring på tekst fra Bispemøtet: Konfirmasjon og konfirmasjonstid i Den norske kirke 
- Høring på kompetansekrav vigslede stillinger til kirkerådet 
- Konfirmasjonstidens gudstjenester 
- Høring på Strategiplan for Den norske kirke til Kirkerådet 
- Høring på Helhetlig menighetsplan 
- Høringssvar fra KUFO ang valg av lek kirkelig tilsatt og prest til Bispedømmeråd og KM 

Styret har arbeidet ut fra Rammeprogrammet som er vedtatt på GF i 2019 og jevnlig sett sitt 
oppdrag i lys av dette.  
 
Rammeprogrammet for perioden 2019-2021 
Rammeprogram for KUFO 19-21 vedtatt på Generalforsamling 15.06.19 
 
Hovedmål for perioden: 
«KUFO vil være en fagforening, som arbeider for gode lønns- og arbeidsvilkår. Vi vil videreutvikle KUFO som organisasjon og gjøre 
undervisningsansatte i kirken mer synlig»  
 
Rammeprogrammet deles i disse hovedtemaene: 

 Utvikling av organisasjonen 
 Lønn og arbeidsforhold 
 Undervisningsansattes plass i kirken 
 Utdanning 
 Rekrutering til kirkelig tjeneste 

 
1.  Utvikling av organisasjonen: 

KUFO vil:  
- Utvikle gjensidig informasjon mellom administrasjon/sentralstyret, stiftslag og medlemmer. Med litt språklig justering mener jeg at dette kan stå.  
- Tilby kurs og oppfølging av tillitsvalgte.  
- Gjøre stiftslagene til robuste enheter i organisasjonen ved oppfølging og besøk. 
- Verve nye medlemmer. 
- Videreføre dialogen om eventuell ny organisasjon. 

2.  Lønn og arbeidsforhold: 
KUFO vil:  

- Arbeide for at medlemmene skal ha en konkurransedyktig lønn. 
- Arbeide for gode avtaler for medbestemmelse og medvirkning innen kirkelige virksomheter. 
- Arbeide for at flest mulig, uansett arbeidsgiver, skal få tilbud om arbeidsveiledning.  

Sikre gode ordninger for kompetanseutvikling 
      3.    Undervisningsansattes plass i kirken   

KUFO vil:  
- Være aktive i den kirkepolitiske debatten som er relatert til undervisningstjenesten 
- Arbeide for å styrke den kirkelige identiteten hos medlemmene 
- Utvikle en tydelig og trygg yrkesidentitet 
- Arbeide for at all kirkelig undervisning blir et enhetlig område.  
- Arbeide for en enhetlig praksis når det gjelder stillingstitler på kirkelig undervisningsansatte i tråd med KM sak 07/ 15 
3.  Utdanning      
- Arbeide for at det etableres gode ordninger for studieløp og godkjenning til kateket og menighetspedagog.  
- Arbeide for studietilbud som ivaretar både fulltidsstudenter og personer med annen utdanning som ønsker kompetanse som kateket eller 

menighetspedagog.  
- Arbeide for fleksible studier som gjør det mulig å kombinere arbeid og studier over hele landet.  
- Arrangere og utfordre andre til å arrangere kurs og fagdager lokalt, nasjonalt og internasjonalt, som gir utviklingsmuligheter for ansatte som er i jobb 

og trenger inspirasjon og etterutdanning innen sitt fag.  
4.  Rekrutering til kirkelig tjeneste  

KUFO vil:  
- Sammen med Kirkerådets rekrutteringsprosjekt være med å synliggjøre kirken som arbeidsmarked.  
- Utfordre enkeltpersoner til å velge utdannelse og stilling innen kirkelige virksomheter.  

Styrets beretning om oppfølging av Rammeprogrammet. 
Sentralstyret har benyttet rammeprogrammet som et arbeidsverktøy i sitt arbeid og programmet er 
gjennomgått og lagt til grunn for arbeidet i styret i perioden.  
1. Organisasjonsutvikling 
Vi erfarer fortsatt at Facebook bidrar til å binde foreningens medlemmer sammen, samt at dette er et egnet 
fora for undervisningsfaglige tema. Mye god erfaringsutveksling skjer i vår egen Facebook gruppe. 
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Medlemskap i denne gruppen er å anse som en medlemsfordel, og det er derfor kun medlemmer i Kufo som 
blir lagt til i gruppen. Styret har i perioden fornyet hjemmesiden og etablert en åpen Facebook side med 
informasjon til medlemmer og andre interesserte.  
På GF 2013 skiftet vi navn fra Kateketforeningen – den norske kirkes undervisningsforbund til Kirkelig 
undervisningsforbund (KUFO). Dette med bakgrunn i mangfoldet av stillinger som nå finnes i 
undervisningstjenesten i Den norske kirke. Vi har fortsatt hatt økt fokus på rekruttering til forbundet og har 
pr 15.08.2021 380 medlemmer på ulike tariffområder.  
Landsstyret 
Landsstyret har hatt 2 møter i perioden (begge digitalt) og behandlet 06 saker i 2020 og 08 saker i 2021.   
Landsstyret har i tillegg hatt 2 nettmøter til info og drøfting av aktuelle saker. 
I tillegg til de lovfestede oppgavene, har landsstyret en viktig funksjon som bindeledd mellom sentralstyret 
og stiftslagene. På landsstyremøtene har vi derfor tatt opp Ny kirkelig organisering (besøk av utvalgsleder 
Morten Muller Nilsen), presentasjon av saker som skal opp på GF (2021), kirkelig undervisning under 
pandemi 
På LS juni 2020 deltok 17 delegater April 2021 deltok 16 delegater på LS. 
Stiftslagene  
Stiftslagene har som oppgave å holde kontakt og samle foreningens medlemmer i det enkelte bispedømme 
og ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og arbeidssosiale interesser. Stiftslagsstyret har ansvar for at 
det oppnevnes tillitsvalgte i henhold til avtaleverket. Videre skal de representere foreningen i fora i 
bispedømmet der kirkelig undervisning er på dagsorden. Generalsekretær og leder har i løpet av perioden 
besøkt eller hatt kontakt med alle stiftslagene. I 2020 og 2021 har stiftslagene avholdt sine møter og 
årsmøter digitalt.  
2. Lønns- og arbeidsvilkår 
Vi har partsrett på to tariffområder: KA og Virke  
I de sentrale lønnsforhandlingene innen KA-området 2020 ble det ikke oppnådd enighet, og en kirkelig streik 
ble derfor et faktum vinteren 2020. Bakgrunnen for streiken var i korte trekk arbeidsgivers ønske om å 
redusere lønnsnivå for enkelte grupper. Og åpne for større grad av personlig lønnsfastsettelse. I dette 
oppgjøret gjaldt dette i hovedsak prester, men for KUFO var det viktig å gi et tydelig signal om at vi ikke 
aksepterer en slik lønnspolitikk. Streiken hadde ikke bakgrunn i størrelsen på potten totalt, men kun om 
hvordan potten skulle benyttes.  
Streiken hadde også bakgrunn i vårt krav om innføring av allerede vedtatt lønnsgruppe 4B. 
Også i denne perioden har vi gitt bistand til medlemmer som har opplevd vanskelige 
forhold/arbeidskonflikter på sine arbeidsplasser. Tillitsvalgte tar i først omgang tak i dette og i en del tilfeller 
involveres generalsekretær og eventuelt advokat. 
Sentrale særavtaler ble reforhandlet Våren 2021 og ble for det meste prolongert (videreført som de er). De 
sentrale særavtalene regulerer forhold som gjelder spesielle forhold knyttet til ulike yrkesgrupper. 
Vi opplever at vi har en organisasjon som er i stand til å ivareta medlemmene og deres rettigheter. For at vi 
skal kunne gi lik hjelp over hele landet, ser vi at vi fortsatt kan utvikle og styrke tillitsvalgtapparatet med 
rekrutering, oppfølging og kurs. 
3. Undervisningsansatte plass i kirken. 
KUFO representerer flertallet av undervisningsansatte i møte med Kirkerådet, Kirkemøtet, Bispemøtet og 
KA. Vi arbeider også mot Kirkevergelag og Bispedømmer. I disse sammenhenger er vi opptatt av å 
synliggjøre de ansatte innen undervisningstjenesten uansett stillingsgruppe. KUFO er opptatt av at 
undervisningsansatte skal gis kompetanse og utdanning som gjør undervisningstjenesten til en profesjonell 
og dyktig tjeneste i kirken. KUFO arbeider for at det skal finnes gode og gjennomførbare studieopplegg som 
gir de ansatte kvalifikasjoner i tråd med de stllingstittler kirken har.  
Kufo er opptatt av at hele feltet Kirkelig undervisning skal være samlet slik at de ansatte utgjør gode 
felleskap som støtter og gir hverandre en god identitet som styrker den enkelte i sitt arbeid.  
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KUFO har vært en pådriver for at omtalen av stillinger innen Kirkelig undervisning skal være i tråd med 
Kirkemøtevedtak og tariffavtaler. Vi ønsker at ansatte innen undervisningstjenesten skal ha titlene: 
Menighetspedagog, kateket eller menighetsarbeider.  
4. Utdanning 
Vi har vært med å jobbe frem et studium i ledelse for kateketer og menighetspedagoger på MF som hadde 
oppstart høsten 2013. Det går over 3 semester på deltid og gir 30 stp. Vi har bidratt til at dette studiet 
starter opp igjen høsten 2017. Vi ser at dette er en viktig kompetanse og arbeider for at nye kurs skal settes 
opp. Mange av våre medlemmer ønsker å ta en videre/etterutdanning som gjør dem kvalifiserte til 
menighetspedagoger eller kateketer. Gjennom samarbeid med KA har vi forhandlet fram en avtale med 
kirkerådet som gir mulighet til å gi stipender til ansatte som ønsker å ta studier som gir kompetanse som 
menighetspedagog og kateket. KUFO har arbeidet for at studier i kirkelig undervisning skal legges til rette 
slik at det er mulig å kombinere studier med arbeid. Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning på MF er 
et godt supplement og en god mulighet for flere til å oppnå kateketkompetanse. 
Vi har også i denne perioden deltatt med egen stand på trosopplæringskonferansen, fagdag på MF og på 
Ungdommens Kirkemøte (UKM), samt Kirkemøtene. Ved tilstedeværelse på Kirkemøtene har vi synliggjort 
Kirkelig undervisningsforbund og undervisningstjenesten. Tilstedeværelse på Kirkemøtet har gitt oss 
mulighet for å knytte nye, og vedlikeholde gamle kontakter, og gi uttrykk for våre synspunkter i ulike saker. 
Vi har også i denne perioden tatt initiativ til møter med ulike aktører innen Den norske kirke, samt 
organisasjoner det er naturlig å forholde seg til. I disse møtene har undervisningstjenesten og dens 
medarbeidere på ulikt vis vært i fokus. Det vil være viktig å arbeide for at kirkelig undervisningsansatte blir 
valgt inn som representanter i kirkemøtet innen kategorien «lek kirkelig tilsatte» da vi ser at det er viktig å 
kunne ha slike undervisningsstemmer inn i kirkemøtet og gjerne også i kirkeråd og andre viktige instanser 
innen det kirkelige demokratiet. Som nevnt annet sted i denne rapporten har svært mange av 
møtepunktene i denne perioden blitt avholdt digitalt som en følge av pandemien som rammet Norge fra 12. 
Mars 2020 og frem til over sommeren 2021. 
5 Rekrutering til kirkelig tjeneste 

- Sammen med Kirkerådets rekrutteringsprosjekt (JOBB I KIRKEN) har vi vært på å synliggjøre kirken 
som arbeidsmarked.  

- Utfordret enkeltpersoner til å velge utdannelse og stilling innen kirkelige virksomheter.  
- KUFO støtter bruk av arbeidsgivermidler (kompetansemidler) til tilskuddsordning ved deltagelse med 

stand på ulike utdanningsmesser. 
KUFO ser at personlig utfordring til unge og andre aktuelle målgrupper er det mest effektive 
rekrutteringsarbeidet. Samtidig bør KUFO sentralt støtte stiftslag økonomisk som bidrar med 
stand og tiltak ovenfor studenter. 

 
Til slutt ønsker vi i sentralstyret å takke alle våre medlemmer som har stilt opp slik at samlinger, kurs og 
møter rundt om i landet har latt seg gjennomføre. Slik har dere alle bidratt til at vi som forening kan være 
aktuelle og synlige og være en viktig bidragsyter for kirkelig undervisning. En særlig takk til de som har tatt 
på seg tillitsverv. 
Vi i sentralstyret takker for den tillit vi har opplevd i denne toårsperioden og ønsker det nye sentralstyret 
lykke til med sitt arbeid! 
 
For sentralstyret 
 
Runar Godø  
Leder I KUFO 
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Sak GF 05-21 Rammeprogram for KUFO, 2021-2023 
 

Hovedmål for perioden:  
 

«KUFO vil være en fagforening, som arbeider for gode lønns- og arbeidsvilkår. Vi vil videreutvikle 
KUFO som organisasjon og gjøre undervisningsansatte i kirken mer synlig»  

 

Rammeprogrammet deles i disse hovedtemaene: 
 Utvikling av organisasjonen 
 Lønn og arbeidsforhold 
 Undervisningsansattes plass i kirken 
 Utdanning 
 Rekruttering til kirkelig tjeneste 

 

1. Utvikling av organisasjonen:  
 

KUFO vil:  
- Fortsette å utvikle gjensidig informasjon mellom administrasjon/sentralstyret, stiftslag og 

medlemmer. 
- Gjøre stiftslagene til sterkere enheter i organisasjonen ved oppfølging digitalt og/eller fysisk. 
- Verve nye medlemmer, og styrke alle medlemmers kompetanse om KUFO. 
- Tilby kurs og oppfølging av tillitsvalgte. 
- Være mer synlig på nett og på SoMe. 
- Jobbe for å bli en grønnere organisasjon. 

 

2. Lønn og arbeidsforhold 
 

KUFO vil: 
- Tilby kurs og oppfølging av tillitsvalgte. 
- Arbeide for at medlemmene skal ha en konkurransedyktig lønn. 
- Arbeide for gode avtaler for medbestemmelse og medvirkning innen kirkelige virksomheter. 
- Arbeide for grønne tariffavtaler, hvor arbeidsgiver og arbeidstaker aktivt samarbeider for at 

kirken sentralt og lokalt skal ta miljøansvaret på alvor.  
 

3. Undervisningsansattes plass i kirken 
 

KUFO vil:  
- Være aktiv i arbeidet frem mot ny kirkelig organisering. 
- Arbeide for å styrke yrkesidentiteten hos medlemmene. 
- Kjempe mot alle former for diskriminering. 

 

4. Utdanning 
 

KUFO vil: 
- Arbeide for at det etableres gode ordninger for studieløp og godkjenning til kateket og     

menighetspedagog.  
- Arbeide for fleksible studietilbud som gjør det mulig å kombinere arbeid og studier over hele 

landet.  
- Arrangere og utfordre andre til å arrangere kurs og fagdager lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  

 

5. Rekruttering til kirkelig tjeneste  
 

KUFO vil:  
- Være synlig tilstede på aktuelle yrkesmesser hvor ungdom møtes. 
- Synliggjøre kirken som et attraktivt arbeidssted. 
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Sak GF 06/21 
Valgkomite innstilling  

 

Kandidater til styre og ledervalg på KUFO generalforsamling 2021 

Til leder av sentralstyre 
- Ieva Fredriksen  

- Lene Beate Østerås  
 

Valg av 2 faste styremedlemmer og varamedlemmer  
Ifølge Lover for KUFO skal de sikres at begge kjønn er representert med minst 40%. Det betyr at de ikke skal 
være mindre enn 2 kvinner eller menn. Da valgkomiteens forslag til leder begge er kvinner skal det velges 
styremedlemmer som sammen med de som ikke er på valg gir minst 1 kvinne og minst 2 menn. I dagens 
styre er to representanter ikke på valg: 

- Ieva Fredriksen 
- Bjørn Losvik 

Øvrige styreplasser (2) og vararepresentanter (3) er på valg. 

Dersom Ieva velges som leder må det velges et styremedlem som fungerer i resten av hennes valgperiode 
på 2 år. De må da velges minst en kvinne som styremedlem. Dersom Lene velges er antall kvinner 
tilstrekkelig etter lovene. Det må da velges minst to menn som nye styremedlemmer.  

Det er ikke krevet at det holdes eget valg av varamedlemmer. Dersom generalforsamlingen ønsker dette kan 
det gjøres. Dersom generalforsamlingen ikke ønsker eget valg på varamedlemmer kan de som ikke velges 
inn i styret være vararepresentanter i den rekkefølge som stemmetallene tilsier. (det er ikke krav til 
kjønnsfordeling blant varamedlemmene.  

- Lene Beate Østerås (på valg til styret dersom hun ikke blir valgt til leder) 
- Ranya Stangeland Karlsen 
- Lasse Rasmussen Moskvil  
- Sven-Ove Rostrup  
- Steffen Eikenes 
- Silje Johnsen 
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ANDRE VALG 
Protokollkomite: 

Representant 1:  

Marit Sofie Teistedal Vikre 

Personlig vara Reidun Flaten Quale 

Representant 2: 

 Sigurd Tveit 

Personlig vara Christoffer de Presno 

 

Valgkomite GF 2023 
Valgkomiteen har siste år kun bestått av 2 personer da et tredje medlem ble foreslått som kandidat til sentralstyret og 
gikk med dette medlemmet ut av valgkomiteen. Lovene sier at det skal være fire hvorav to velges på hver GF. I tillegg 
til de to kandidater som er foreslått må det på GF velges ytterligere to kandidater. To av kandidatene velges for 2 år 
og 2 velges for 4 år. Endelig liste med kandidater blir presentert på GF. 

Joar Flatland 

Daniel Waka 

 

Revisor: 
Revisorgruppen Akershus v/Håkon Mæland 
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