
1

tilhørighet
fellesskap
bistand
kompetanse

Håndbok



Innhold

Redaktør: Harald Skarsaune. Utgiver: Kirkelig 
Undervisningsforbund 2022. Layout: Sven-Ove Rostrup. 
Forsidefoto: Bo Mathisen.  Illustrasjoner hentet fra Freepik.com.

Hilsen fra lederen    3

Om oss      4

Hvorfor være medlem?    5
Her er noen av sakene vi engasjerer oss i:  5
Hva er en fagforening?    5

Medlemsfordeler    6

KUFO ønsker å gi    7
Identitet og tilhørighet    7
Fellesskap og trygghet    7
Forhandling og bistand    7
Nettverk og kompetanse    7

KUFOs lover     8
§ 1 Navn og formål    8
§ 2 Medlemskap    8
§ 3 Generalforsamling    8
§ 4 Ekstraordinær generalforsamling   9
§ 5 Landsstyret     9
§ 6 Sentralstyret    10
§ 7 Stiftslag og stiftslagsstyre    10
§ 8 Endring av lovene    10

Organisasjonskart    11

Kompetansemidler    12

Videre lesning     13
Hjemmeside     13
Nyhetsbrev     13
Facebookside     13
Facebookgruppe    13
Rutiner for informasjon    13

Kontaktinformasjon    14



3

Hilsen fra lederen
Kjære medlem i
Kirkelig undervisningsforbund (KUFO)

I denne håndboken finner du informasjon 
om fagforeningen du er medlem i.  I tillegg 
til lover og rammeplan vedtatt på KUFO’s 
høyeste organ, Generalforsamlingen, finner 
du noen retningslinjer og beskrivelser som 
forhåpentligvis vil være nyttig for deg. Vi 
har også tatt med noen vedtak som gjelder 
undervisningstjenesten som er gjort av 
Kirkemøte, Kirkerådet og Bispemøtet.

KUFO ønsker å være en forening for deg. Vi 
vil stå på din side og vi vil at vi alle skal stå 
sammen. Å drive og å være en forening er 
ikke noe som kan gjøres av noen få. Vi er alle 
avhengige av at alle tar del. Det er nettopp 
gjennom et samspill der ulike oppgaver blir 
løst til felles beste på ulike steder og nivå, 
at vi blir GODE. Vi ønsker å være GODE, og 
vi trenger deg med på laget for å bli det! Vi 
trenger stiftslagene, tillitsvalgte og medlemmer. Vi vil være en forening som er god i alle ledd 
og som er et attraktivt fagforbund å være medlem i. Dette vil vi være både for de som arbeider 
innen kirkelig undervisning i kirken, og de som jobber i organisasjonene som arbeider inn mot 
det kirkelige undervisningsfeltet. Vi vil jobbe for å gjøre kirkelig undervisning til et attraktivt 
arbeidsmarked hvor det også gis mulighet for å utvikle den enkeltes kompetanse.

KUFO vil være synlig. Vi som er valgt i ledende organer i vår forening, har et særlig oppdrag 
med dette. Samtidig er det viktig at foreningen blir synlig og regnet med lokalt. Hva kan DU 
gjøre? Hvordan kan arbeidsgivere, menighetsråd, aviser, media, og folk flest få vite at vi finnes 
og hva vi driver med? Vi trenger bli sett. Uten det blir vi ikke regnet med.

Det å drive en fagforening handler ikke bare om at styret, ansatte og ledelse må gjøre en god 
jobb. Det handler vel så mye om at vi alle sammen – alle medlemmer i fellesskap, må stå 
sammen og gjøre hverandre gode. Solidaritet er fortsatt viktig i mange sammenhenger i vårt 
samfunn, og slik er det i fagforeningsarbeidet også. Dersom vi står sammen kan vi få til mye – 
og forhåpentligvis sørge for at vi alle har gode arbeidsvilkår der hvor hver enkelt av oss jobber!

Lykke til med det arbeidet hver og en av dere står i, og god lesning av håndboken!
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KUFO er den største fagforeningen innen kirkelig undervisning og et av de største forbundene 
som forhandler med KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Vi har stiftslag 
i alle bispedømmer (11). Vi organiserer faglige felleskap og nettverk regionalt og nasjonalt.

KUFO er en frittstående fagforening som ikke er tilsluttet noen av hovedorganisasjonene (LO, 
Unio, Akademikerne eller YS), men vi samarbeider tett med flere av disse.

Vi påvirker kirken og kirkepolitiske avgjørelser. Vi bidrar til å ivareta undervisningstjenesten og 
de ansatte innen denne.

Vi yter bistand og rådgivning i arbeidsrelaterte saker, slik som spørsmål om lønn og arbeidsliv. 
Ved behov har KUFO også tilgang til advokattjenester.

Vi har regionale tillitsvalgte/områdetillitsvalgte (OTV) som forhandler på vegne av 
medlemmene i lokale forhandlinger og bistår medlemmene i konfliktsituasjoner. Tillitsvalgte 
fra forbundene skal også delta i saker og prosesser hvor det skal være medbestemmelse etter 
Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen på KA-området.

KUFO har ca. 400 medlemmer. Vi arrangerer egne kurs og studieturer, med temaer som er 
aktuelle for ditt arbeid. Annethvert år holdes KUFO’s etterutdanningskurs samtidig med 
foreningens generalforsamling.

KUFO har egen hjemmeside (www.kufo.org), Facebook-side (facebook.com/kufo.org) og en 
lukket Facebookgruppe (facebook.com/groups/177830275565224) hvor medlemmer ønskes 
velkommen. Facebook-gruppen har stor aktivitet og mange aktuelle spørsmål tas opp. Det er 
i dag over 360 medlemmer i gruppen og mange av disse er aktive med i diskusjoner og ved å 
stille spørsmål om praktiske forhold knyttet til arbeidet i kirkelig undervisning. Denne gruppen 
er eksklusiv for medlemmer av KUFO.

Om oss

http://www.kufo.org
http://facebook.com/kufo.org
http://facebook.com/groups/177830275565224
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Hvorfor være medlem?

Mange tar goder for gitt uten å tenke på at noen har jobbet de fram. Livet hadde vært 
annerledes uten fagforeningene. KUFO jobber for å sikre dine rettigheter og sørger for goder.

Her er noen av sakene vi engasjerer oss i:
• Utdanning for alle
• Rett til arbeidskontrakt
• Begynnerlønn, lønnssamtale, lønnsforhandlinger og lønnsforhøyelse
• Pensjonsordning
• Arbeidstid, kjernetid, fleksitid, overtidsbetaling, avspasering og lønn når du er syk
• Gode ordninger for rammer rundt  lunsj, overtidsmat, kost, losji og diett
• Ferie og feriepenger
• Yrkesskadeforsikring, reiseforsikring og andre forsikringsordninger
• Likestilling
• Fødsels- og foreldrepermisjon for både mor og far
• Medbestemmelsesrett for endringer av din jobbhverdag
• HMS-regler som gir sikkerhet og tilrettelegging på arbeidsplassen
• Forhandler ordninger for mobilbruk, bilbruk, tilrettelegging av arbeidsplass, osv.

Hva er en fagforening?
En fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere innen samme yrkesgruppe, hvis fremste 
oppgaver er å: Kjempe for bedre lønn og gode arbeidsvilkår.

Arbeidsgivere kan ikke bestemme alt selv, som ansatt har du medbestemmelsesrett. Det skal 
være dialog og forhandlinger mellom ledelse og ansatte.

Utviklingen av norsk arbeidsliv er også ivaretatt gjennom trepartssamarbeidet: myndigheter, 
arbeidsgivere og arbeidstakere (også kalt den norske modellen). 

Jo flere vi er, jo sterkere er vi. Få et større nettverk og bli med på å utvikle godene.

Tidene forandres. Du må ikke nødvendigvis tenke på oss som en fagforening. Tenk på oss som 
en partner som gir service og trygghet gjennom hele livet.

Sterke framtidsrettede fagorganisasjoner er godt for Norge.
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Medlemsfordeler

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre medlemsfordelene våre.
Her er noe av det vi har forhandlet frem for våre medlemmer så langt:

• Kurs- og utdanningstilbud
• Støtte til kurs og andre økonomiske tilskudd
• Rabatter gjennom vårt medlemskap i KNIF innkjøp (knif.no/innkjop)
• 5% på flybilletter med Norwegian (www.norwegian.no)
• Gunstig strømleveranse gjennom Fjordkraft (www.fjordkraft.no)
• Gode bankvilkår gjennom Sparebanken sør (www.sor.no)
• 15-20 % rabatt hos KNIF Forsikring (www.kniftrygghet.no) (oppgi medlemsskap og personnummer)
• Kontingent til fagforening er fradragsberettighet (www.skatteetaten.no)

http://knif.no/innkjop
http://www.norwegian.no
http://www.fjordkraft.no
http://www.sor.no
https://www.kniftrygghet.no/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/fagforeningsfradrag/
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KUFO ønsker å gi:

Identitet og tilhørighet
KUFO ønsker å være et forbund for alle som arbeider innen kirkelig undervisning. Vi ønsker å 
være et felleskap av tilsatte i ulike stillinger. Vårt mål er at den enkelte skal hjelpes til å utvikle 
en egen identitet som medarbeider innen fagfeltet kirkelig undervisning. KUFO tror at en trygg 
identitet er en av de viktige faktorene som gjør arbeidet meningsfullt og bidrar til at tilsatte 
trives over tid. Like viktig som identitet er fellesskap og tilhørighet. KUFO vil inkludere og gi 
tilhørighet i et fellesskap av personer med mangfoldig kompetanse på et felles fagområde.

Fellesskap og trygghet
Tilhørighet i dette felleskapet skal være med å gi inspirasjon og utveksling av erfaringer, gode 
ideer og god praksis. KUFO ønsker å være et fellesskap av medlemmer som støtter og utvikler 
hverandre gjennom å dele, inspirere, informere og inkludere hverandre. 

KUFO vil gi trygghet. Du står ikke alene, men tilhører et fellesskap som vil ta vare på deg. 
Arbeidshverdagen kan by på både oppturer og nedturer. Da er kollegaer som kjenner 
arbeidssituasjonen en viktig ressurs og støtte.

Forhandling og bistand
KUFO ønsker å arbeide for at medlemmene skal ha gode arbeidsvilkår og forutsigbare avtaler. 
Noen av disse forhandlingene foregår sentralt, andre lokalt. For å kunne gjøre dette har vi 
tillitsvalgte som representerer medlemmer i forhold til arbeidsgiver. I mange tilfeller dekker 
disse tillitsvalgte flere fellesrådsområder og betegnes da som områdetillitsvalgte. Disse deltar 
på forhandlinger og bistår medlemmer i møter med arbeidsgiver. I noen tilfeller sender 
tillitsvalgte etter avklaring med medlemmet saken videre til generalsekretær som ser på 
forholdet og evt. fører saken videre.

KUFO har partsforhold på kirkelig tariffområde og deltar på sentrale forhandlinger om 
hovedavtale (HA) (ka.no/tariff/hovedavtalen), hovedtariffavtale (HTA) (ka.no/tariff/
hovedavtalen-dnk) og sentrale særavtaler (ka.no/tariff/saeravtaler).  Vi deltar også i sentrale 
partssammensatte utvalg som kartlegger og vurderer ulike forhold i arbeidsforholdet og 
forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Nettverk og kompetanse
Som medlem i KUFO ønsker vi at du skal være en del av et faglig fellesskap. Et nettverk der 
gode ideer deles og hvor en kan stille spørsmål om pedagogiske, metodiske og andre faglige 
spørsmål. Vi ønsker at du skal oppleve at våre medlemmer er en ressurs som du kan dra nytte 
av i ditt arbeid og i din utvikling. KUFO ønsker å arrangere fagdager og holde arrangementer 
regionalt og sentralt. Vi ønsker å bidra til at medlemmer og andre kan øke sin kompetanse som 
fagpersoner samtidig som de får praktisk hjelp og informasjon om nye tiltak, kurs, utdanninger 
med mer.

https://www.ka.no/tariff/hovedavtalen
https://www.ka.no/tariff/hovedavtalen-dnk
https://www.ka.no/tariff/hovedavtalen-dnk
https://www.ka.no/tariff/saeravtaler
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KUFOs 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:
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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.

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.
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b) Sørger for at foreningen drives i tråd med rammeprogrammet.

c) Behandler saker som sentralstyret fremmer.

d) 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.

Sentralstyrets 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:
a) Har ansvar for at det oppnevnes tillitsvalgte i henhold til avtaleverket.

b) Leder foreningens virksomhet innen stiftet.

c) Er ansvarlig for egen økonomi.

d) Skal drive stiftslaget i henhold til foreningens lover.

§ 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.
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Organisasjonskart
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Kompetansemidler

KUFO fordeler sammen med KA midler til kompetanseutvikling i undervisningsstillinger. 
Midlene blir gitt som stipend etter søknad. Bakgrunnen for stipendet er overføringen av 
kateketer fra stat til fellesråd i 2001, og tar derfor ikke høyde for den store økningen av tilsatte 
som kom ved reformen av kirkens trosopplæring. Beløpet har ikke blitt økt i tråd med dette 
og reformen av trosopplæringen har benyttet egne midler til kompetanse tiltak for stillinger 
knyttet til denne reformen.

Stipendet gjelder derfor kun de som har stillinger som ikke er finansiert via tilskudd til 
trosopplæring.

Det er søknadsfrist to ganger pr. år, vanligvis 1/4 og 1/10. Informasjon om tilskuddene finnes 
på KAs nettsider.

12

https://webportal.ka.no/Grant/Grant/Overview
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Videre lesning

Hjemmeside
www.kufo.org er foreningens hjemmeside, som generalsekretær er ansvarlig for. Hjemmesiden 
inneholder informasjon om lønnsforhandlinger, utlysninger, tidsfrister for søknader og faglig 
stoff. Sentralstyrets medlemmer er ansvarlig for at informasjon fra de ulike ansvarsområdene 
blir publisert på nettsiden.

Nyhetsbrev
Det sendes ut elektronisk nyhetsbrev månedlig fra kontoret.
Abonner her: tinyurl.com/KUFO-nyhetsbrev.

Facebookside
Vi har også en egen Facebook-side (facebook.com/kufo.org), som er ment som reklame utad. 
Her skal potensielle medlemmer få et innblikk i hva det vil si å være medlem av en fagforening 
og hva KUFO kan tilby.

Facebookgruppe
KUFO har egen, lukket Facebookgruppe (facebook.com/groups/177830275565224). Det er pr. 
i dag over 360 medlemmer i denne gruppen. Medlemsgruppen er ment som en medlemsfordel 
der medlemmer kan diskutere, informere og inspirere hverandre. Gruppen har stor aktivitet og 
tema varierer fra hallelujautbrudd til tariff- og metodespørsmål. Ved å be om medlemskap vil 
alle som er registrert som medlemmer i KUFO få tilgang til gruppen. Artikler som legges ut på 
hjemmesiden vil også bli kommentert og referert til i Facebookgruppen.

Rutiner for informasjon
Stiftslagene er selv ansvarlig for informasjon om sine aktiviteter og annet som gjelder 
medlemmene i stiftslaget. Stiftslagene er også ansvarlig for å gi arbeidsgivere i sitt bispedømme 
god informasjon om hvem som er tillitsvalgt.

Hvert stiftslag har en egen side på hjemmesidene til KUFO (kufo.org/stiftslag/), hvor stiftslagene 
kan få lagt ut informasjon om styret, møter og referater.

Generalsekretær og leder er ansvarlig for informasjon fra forbundet sentralt og kommunikasjon 
med sentrale parter og sentralkirkelige organer. Uttalelser angående foreningen som rettes til 
media eller spørsmål til foreningen fra media skal gå gjennom leder eller generalsekretær.

https://www.kufo.org/
https://tinyurl.com/KUFO-nyhetsbrev
http://facebook.com/kufo.org
http://facebook.com/groups/177830275565224
https://www.kufo.org/stiftslag/


Kontaktinformasjon

Kontoret/generalsekretær:
Kirkelig undervisningsforbund KUFO, Rådhusgaten 1-3, 0151 Oslo.
E-post: kf@kufo.org
Hjemmeside: kufo.org 
Generalsekretær: Harald Skarsaune, 95249934, harald@kufo.org
Administrasjonsmedarbeider (deltid) Slavica Saveska-Kenjeresh: post@kufo.org
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