
Vedtekter for Foreldreforeningen Steinerskolen i Arendal  
 

§ 1 Formål  

 

Foreldreforeningen på Steinerskolen i Arendal er en foreldreforening opprettet med det formål å 

fremme fellesinteresser til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet 

for å skape et godt skolemiljø. Foreldreforeningen skal arbeide for å skape godt samhold mellom 

hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt 

mellom skolen og lokalsamfunnet.  

Friskoleloven § 5-4 fastsetter at alle skoler skal ha et foreldreråd, der alle foreldre som har barn på 

skolen, er medlemmer. Foreldrerådet kan velge et arbeidsutvalg, FAU 

 
 § 2 Medlemskap og kontingent  

 

Foresatte med barn på Steinerskolen i Arendal er medlemmer i Foreldreforeningen. 
Foreldreforeningen er medlem i Steinerskolenes foreldreforbund (SFF). Skolen betaler en 

kontingent til SFF per familie, per skoleår.  

 
 § 3 Juridisk person  

 

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar 

for gjeld.  

Medlemmer, styremedlemmer eller andre personer tilknyttet Foreldreforeningen kan ikke under 

noen omstendigheter bli stilt økonomisk eller personlig ansvarlig, med mindre de kan direkte 

klandres for dette.  

Ingen i kraft av medlemskap, styre eller annet tilknytning kan disponere Foreldreforenings midler, 

eller andel av disse. 

 
 § 4 Foreldreforeningens organisasjon  

 

Årsmøtet er Foreldreforeningens øverste myndighet. Beslutninger i årsmøte kan kun endres av 

nytt årsmøte, eventuelt av et ekstraordinært årsmøte.  

Mellom årsmøtene ledes Foreldreforeningen av Foreldreforeningens arbeidsutvalget (FAU). Det 

føres eget regnskap over Foreldreforeningens økonomi. FAU disponerer Foreldreforeningens 

midler. 

 
 § 5 Årsmøte  

 

Årsmøte avholdes innen den 30.april hvert år  

1. Dagsorden:  

a. Årsmelding  

b. Regnskap/budsjett  

c. Innkomne forslag  

d. Det skal velges inn 2 styrerepresentanter til styret for stiftelsen. Dette kan være personer 

blant foreldre, venneforening eller andre. Det velges 1 representant hvert år, som sitter for 

2 år av gangen. Det skal også velges 1 vararepresentant hvert partallsår, som sitter for 2 år 

av gangen. Valgkomiteen organiserer valget iht. retningslinjer for valgkomiteen. 

e. Valg av leder til Foreldreforeningen annen hvert år i partallsår. Leder må være en 

foresatt på skolen og kan være en klasserepresentant. Leder for Foreldreforeningen sitter 

for 2 år av gangen. Leder kan gjenvelges. Leder for Foreldreforeningen blir også leder for 

FAU.  
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f. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.  

 

 

2. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. 

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.  

3. Alle familier har møte- og stemmerett på årsmøte, en stemme per familie. En stemme kan ved 

skriftlig fullmakt overføres til andre medlemmer, fullmakt gis til FAU leder i forkant av årsmøte. 

Overdragelse av fullmakt skal godkjennes av årsmøtet.  

4. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.  

5. Dersom 2/3 av medlemmene i Foreldreforeningen eller FAU krever det kan det avholdes 

ekstraordinært årsmøte. Frist for innkalling er da minimum 1 uke.  

 

§ 6 Foreldreforeningens arbeidsutvalg (FAU)  

 

Foreldreforeningen ledes av et styre. Styret for Foreldreforeningen kalles Foreldreforeningens 

arbeidsutvalg (FAU).  

1) Styret består av en leder og klassekontaktene i hver klasse og en representant fra 

fritidshjemmet.  

2) Leder for FAU velges på årsmøtet jmf. § 5-1-5.  

3) Klassekontaktene og vararepresentantene blir valgt på 1. foreldremøte på høsten. 

Klassekontaktene sitter for 2 år, og vararepresentantene blir automatisk ny klasserepresentant etter 

2 år. Valg av klassekontakter og vararepresentanter foretas i 1. klasse og ellers ved behov.  

4) FAU velger nestleder og kasserer. En person kan inneha flere verv.  

5) Kasserer er ansvarlig for regnskapsførselen til Foreldreforeningen.  

6) FAU møtes minst 2 ganger i halvåret.  

7) Frist for innkalling til styremøte er minst 1 uke.  

8) FAU medlemmer har møteplikt på årsmøtet og på møter i FAU regi. Ved forfall møter 

eventuelle vararepresentanter.  

9) Daglig leder har møteplikt, og kalles fast til FAU sine møter, med unntak der FAU vurderer at 

sakens natur tilsier at daglig leder ikke bør være tilstede.  

10) Elevråd representant har møte- og talerett.  

11) Styret kan opprette de utvalg den har behov for. Alle foreldre samt venneforeningsmedlemmer 

har mulighet til å delta i ulike arbeidsgrupper.  

12) FAU har rett til å legge frem saker på vegne av Foreldreforeningen til skolens ledelse.  

13) Leder i FAU har møterett i styret for stiftelsen Steinerskolen i Arendal og har rett til å legge 

frem saker på vegne av FAU til behandling i stiftelsens styre.  

14) Styrets beslutninger skal tilstrebes konsensus. Ved eventuell votering gjelder alminnelig 

flertall.  

15) Foreningen tegnes av FAU leder, eller to styremedlemmer i fellesskap.  
 

§ 6 FAUs oppgaver  

 

1. Dugnad  

Ved behov skal det arrangeres en felles dugnad hvert vårsemester på skolen. FAU har ansvaret for 

å koordinere denne dugnaden med skolens ledelse.  
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2. Marked  

Det skal tilstrebes å etablere en eller flere årlige tradisjoner i form av et marked, arrangement eller 

lignende. Inntekten fra arrangementet disponeres av FAU og skal brukes til formål som kommer 

Foreldreforeningen, elever og skolen til gode.  

Skolens ledelse bes om å sette opp en liste over prioriterte ønsker. FAU tar den avgjørende 

beslutning om bruk av midlene. (Midlene trenger ikke å brukes hvert år).  

 

3. Arbeidsmøter  

FAU skal planlegge å tilrettelegge for arbeidsmøter i forkant av arrangementer. FAU kan opprette 

arbeidsutvalg i henhold til § 6-11. 

4. Årlige fester  

FAU kan bistå kollegiet med å koordinere de ulike årstidsfestene og 17. mai.  

 

5. Annet  

I tillegg kommer andre aktuelle oppgaver som er knyttet til Foreldreforeningens formålsparagraf. 

§ 7 Venneforeningen  

 

FAU har som en av sine oppgaver å administrere skolens venneforening. Venneforeningen skal 

kunne omfatte tidligere elever og foreldre, og andre med interesse om å støtte skolen i dens drift 

og utvikling. Medlemmer av venneforeningen kan ikke sitte i FAU og har ikke møte- og 

stemmerett ved avholdelse av Foreldreforeningens årsmøte. Venneforeningsmedlemmer skal få 

mulighet til å engasjere seg i arbeidet knyttet til ulike oppgaver og ellers informeres og inviteres 

til ulike arrangementer i regi av Foreldreforeningen.  

 

§ 8 Endringer av vedtekter  

 

Vedtektsendringer kan kun foretas av årsmøtet og krever 2/3 flertall.  

 

§ 9 Oppløsning  

 

Foreldreforeningen kan ikke oppløses så lenge det er bestemt ved norsk lov at det skal være et 

foreldreråd ved frittstående skoler. Hvis skolen legges ned, tilfaller forenings midler og eiendeler 

virksomheter med Steiner pedagogiske formål i lokalmiljøet. Vedtak om oppløsning behandles på 

årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Ingen medlemmer har krav på Foreningens midler eller 

andel av disse.  

 

Vedtatt på årsmøte 24.april 2019 


