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Vedtekter for Steinerskolen på Rotvoll 
Organisasjonsnr. 982185831 
 
 
§1 Stiftelsen 
 Stiftelsens formål er å drive skolen etter følgende prinsipielle forutsetninger: 
 

1 De pedagogiske ideer som Rudolf Steiner har fremlagt, og som har vært tilstrebet ved de 
forskjellige Steinerskolene siden 1919, skal legges til grunn og utvikles for å møte det nye 
årtusen sine oppgaver. 

 
2 Styret arbeider for en karakterfri evalueringsform. 
 

3 Skolen drives med en kunstnerisk, praktisk og estetisk profil, med basis i håndverk, 
musikk, drama, naturliv, og hvor tilhørende teori og praksis skal ha likeverdig plass.  

 

4 Skolen skal inkludere en avdeling av helsepedagogisk karakter hvor elever med 
spesialpedagogiske behov får tilrettelagt undervisning.  

 

5 Skolen er frittstående institusjon som ikke er tilsluttet noe politisk parti, livssyn eller 
trossamfunn. 

 
 
§ 2  Stiftelsens styre 

1 Skolen skal ha et styre bestående av 7 medlemmer og 6 personlige varamedlemmer. 
Styrets medlemmer velges for to år av gangen. 

 
2 Valgperioden følger skoleåret. Valg avholdes årlig, slik at minst ett medlem valgt av 

lærerkollegiet og ett medlem valgt av foreldrene blir sittende ved nyvalget. 
 

3 Styrets sammensetning 
Skolens lærerkollegium innstiller til styret to medlemmer samt varamedlemmer for 
disse. Disse kan innstilles blant medarbeiderne i skolen.  
Skolens foreldreforening innstiller til styret to medlemmer samt varamedlemmer for 
disse. 
Styret velger to eksterne medlemmer, samt varamedlemmer til styret.  
Styreleder innstilles av en valgkomite bestående av foreldre og ansatte. 

 
 
§ 3 Styrets forretningsorden 

Det skal føres protokoll fra møtene. Styret undertegner ved leder og alle styremedlemmer 
som har deltatt i styrebehandlingen. Innkallelse skal sendes ut med minst en ukes varsel. 
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av 7 medlemmer møter. 

 
Styret skal tilstrebe enighet når vedtak fattes. Konsensusbestrebelse er en vesentlig side ved 
skolens grunnidé og krever ofte varsom og omfattende saksbehandling. Når prosessen med 
en problemstilling viser at enighet ikke kan oppnås, skal spørsmål avgjøres ved alminnelig 
flertall.  
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§ 4 Styrets oppgaver 

1 Styret har den øverste ledelsen av skolen og skal se til at skolen blir drevet i 
 samsvar med gjeldende lover og regler. 

 
 2 Styret kan innenfor de rammer som loven fastsetter delegere oppgaver til  
  særskilte utvalg, arbeidsgrupper, komiteer og lignende. 
 
 3 Styret fastsetter lønns- og arbeidsvilkår. 
 
 
§ 5 Styrets organer 

Stiftelsen skal ha de råd og utvalg som er beskrevet i opplæringsloven og privatskoleloven.  
Ansatte på skolen skal ha medbestemmelse slik det er beskrevet i arbeidsmiljøloven.  

 
 
§ 6 Grunnkapital 
 Stiftelsens grunnkapital skal være på kr 100.000,-   
 
 
§ 7  Vedtektsendringer og oppløsning av styret 

Ved endringer av vedtekter eller oppløsning må styret være fulltallig. Konsensus skal 
tilstrebes så langt det er mulig. Når dette ikke er mulig kreves et flertall på minst 4/7.  

 
Spørsmål om avvikling må behandles i minst 2 påfølgende styremøter.  

 
Netto formue/verdier skal disponeres til formål som ivaretar den steinerpedagogiske idé. 
Stiftelseslovens regler for avvikling skal ivaretas. 

 
 
§ 8 Andre bestemmelser 

Så langt ikke annet fremgår av disse vedtekter gjelder de lover skolens virksomheter faller 
under. 
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