KRISTNE FRISKOLERS FORBUNDS FORVENTNINGSDOKUMENT
Medlemmene, heretter også kalt skole, er både grunn- og videregående skoler, bibelskoler, fagskoler og
høgskoler. Det er to grunnleggende krav til medlemmene:
* At skolen kan dokumentere at den har offentlige godkjenning etter friskoleloven, eller at den har akkrediterte
tilbud og tilfredsstiller kravene etter fagskoleloven eller lov om universiteter og høyskoler.
* At skolens verdigrunnlag er fundert på Bibelen og de tre artikler fra den apostoliske bekjennelse, eller den gir
skriftlig tilslutning til enighet i denne bekjennelse.
Ut over dette har representantskapet i KFF følgende forventninger til medlemsskoler:
1. Skolen følger norske lover og forskrifter.
2. Skolen har en klar organisasjonsstruktur både internt og overfor de som står bak skolen. Dette
innebærer:
a. Skolens styre er skolens øverste ledelse og skal handle i samsvar med gjeldende lover.
b. Til styremøtene innkalles alltid de som er valgte styremedlemmer etter gjeldende selskapslov og
vedtekter, og de som er valgt med møte- og talerett i styret etter friskoleloven.
c. Skolen har dokumenterbare regler om hvordan styremedlemmer oppnevnes og deres funksjonstid
i styret for skolen.
d. Styret er kjent med arbeidsoppgavene som er definert i friskoleloven og har forstått at alle
offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode. Videre følge gjeldende regler om
handel med nærstående
e. Skolen har klare skriftlige instrukser eller fordeling av arbeidsoppgaver knyttet til ledelsen av
skolen. Eventuell delegering av oppgaver til enkeltpersoner eller stillinger er også gjort skriftlig.
3. Skolen er seg bevisst at den skal drive utdanning etter gjeldende læreplaner på kristent verdigrunnlag.
4. Skoler under friskoleloven benytter KFF sitt kvalitetssikringssystem. KFF har ansvar for å holde
systemet oppdatert. Skolen er ansvarlig for at systemene gjennomgås og blir fulgt opp regelmessig
lokalt slik at kravene i aktuelt regelverk for skoledriften etterleves og at det kristne
godkjenningsgrunnlaget følges opp i praksis.
5. Skolen innarbeider gode rutiner i sin kontakt med KFF-organisasjonen. Dette kommer til uttrykk ved at
skolen normalt møter frem med minst én person fra skoleledelsen og/eller styret til den årlige
skolelederkonferansen og representantskapsmøtet annet hvert år. Nyinnmeldt skole bør møte til den
først påfølgende skolelederkonferanse etter innmeldingen.
6. Skolen holder seg oppdatert på lover og regelverk. Et ledd i dette er å følge med på meldinger fra KFF,
KFF sine nettsider og respondere på henvendelser når KFF ber om det, samt delta på aktuelle KFF- kurs
for administrasjon og styremedlemmer. Skolene har også mulighet til å hente inn rådgivning fra KFF
sitt sekretariat.
7. Skolen er seg bevisst at den tar del i et stort fellesskap av kristne skoler i Norge. Det betyr at feiltrinn
hos én skole kan ramme flere. Derfor er det viktig å være kjent med, vise solidaritet med og motta
kompetanse fra en samlet kristen friskolebevegelse.
8. KFF kan innhente opplysninger fra skolene om hvordan forventingsdokumentet etterleves.
Skoler som søker medlemskap må behandle dokumentet i styret og signere nedenfor. Skolens ledelse skal gjøre
dokumentet kjent for nye styremedlemmer. Oppdatert 10.03.2020

Framlagt i styremøte for _______________________________ skole, sak ___/___,dato _____
Skolestyrets leder____________________________Rektor_____________________________
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