
Steinerskolen på Hedemarken 

1. - 13. klassetrinn, fritidshjem og helsepedagogisk skole 

 

Vedtekter for Steinerskolens foreldreråd 

Vedtatt på årsmøtet 11. mars 2015 
1) Formål 

Steinerskolens foreldreråd (FR) skal fremme fellesinteressene til foreldrene, og 

medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt 

skolemiljø. Foreldrerådet 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. 

 

FR skal også på ulike måter arbeide for å styrke det sosiale og pedagogiske 

miljøet ved Steinerskolen, fremme skolens idé samt skolens økonomiske grunnlag. 

 

2) Medlemskap 

Alle foreldre/foresatte som har barn ved Steinerskolen på Hedemarken er 

medlemmer. Medlemmene betaler ingen kontingent. 

 

Det kan tegnes støttemedlemskap av andre mot en årskontingent som 

fastesettes av årsmøtet. Det følger ingen rettigheter med et støttemedlemskap. 

 

3) Foreldrerådets organisasjon 

Årsmøtet er FRs høyeste organ. 

 

FR har et arbeidsutvalg som kalles foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). FAU er skal 

utale seg om alle saker som berører FRs virksomhet mellom årsmøtene.  

 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) skal ha et styre (FS) som står for den daglige 

driften av FR og som fungerer som sekretariat for FR og FAU.  
  

Foreldrenes arbeidsutvalg sitt styre velges av årsmøtet, se punkt 4).  

 

4) Årsmøtet 

Årsmøtet avholdes årlig innen den 30. april. Datoen for årsmøtet kunngjøres 

skriftlig for medlemmene minst 6 uker på forhånd. 

 

Alle viktige prinsipielle spørsmål som berører FRs virksomhet skal legges frem for 

årsmøtet. 

 

FS skal forberede og innkalle til årsmøtet.  

 

Ordinært årsmøte skal behandle følgende saker: 

a) årsberetning 

b) regnskap 

c) årsbudsjett 

d) valg 

e) fastsetting av kontingent for støttemedlemskap 

 

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være meldt skriftlig til 

FAU senest 4 uker før møtet. 
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Skriftlig årsmøteinnkalling sendes medlemmene senest 2 uker før møtet. I 

innkallingen skal det fremgå hvilke saker årsmøtet skal behandle. 

 

FS skal legge frem innstilling til vedtak i årsmøtesakene. 

 

Årsmøtet velger selv ordstyrer og referent. Saker avgjøres med kvalifisert flertall. 

Følgende valg skal behandles av årsmøtet: 

a) Valg av Foreldrenes arbeidsutvalg sitt styre som skal bestå av: 

Leder, nestleder, sekretær, kasserer, varasekretær og varakasserer. Leder 

velges for et år av gangen, de andre for to år.  En bør unngå at flere enn to 

av styrets medlemmer går av samtidig.  

b) 1 representant og en vara til Foreldrebidragskomiteen. Begge velges for to år. 

c) Valgkomitè bestående av 3 medlemmer med 3 års funksjonstid. Det velges inn 

et nytt medlem hvert år og et medlem går ut. Den som sitter på det tredje 

året er til enhver tid komiteens leder.  

d) 3 representanter til Stiftelsen Steinerskolen på Hedemarkens styre, med hver en 

funksjonstid på 2 år.  

e) Representanter til andre av skolens komiteer og mandatgrupper som er åpne 

for foreldrerepresentasjon. 

 

Kun medlemmer i FR (foreldre/foresatte) ved skolen er valgbare til ovennevnte verv, 

med unntak av representanter som velges som styremedlemmer til Stiftelsen 

Steinerskolen på Hedemarken sitt styre. Til dette vervet kan velges en person som ikke 

er forelder/foresatt ved skolen. Alle verv skal ha skriftlige retningslinjer og mandat fra 

årsmøtet. 

 

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når FAU eller styret finner det nødvendig, eller 

nå minst ¼ av medlemmene fremsetter skriftlig krav om det. 

 

5) Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) 

FAU består av: 

a) 2 representanter oppnevnt fra hver klasse og 2 representanter fra 

helsepedagogisk skole. Funksjonstiden er 2 år, og bør ikke utløpe 

samme år for de to representantene. 

b) Medlemmene i styret deltar på FAU-møter som sekretariat for FAU 

uten stemmerett. 

c) 2 lærerrepresentanter oppnevnt fra skolens lærerkollegium.  

d) 2 elevrepresentanter oppnevnt fra elevrådet. 

Hvert klassetrinn fra 1. – 13. har én stemme hver.  

Lærerrepresentantene har til sammen én stemme.  

Elevrepresentantene har til sammen én stemme. 

 

FAU er vedtaksdyktig når minst halvparten av alle med stemmerett er til stede. 

Saker avgjøres med kvalifisert flertall. 

 

Hovedkomitè for markeder (julemarkedet og vårmarkedet) oppnevnes av 

foreldrenes arbeidsutvalg, og er direkte tilknyttet FAU uten stemmerett.  

 

Representanter for andre grupper som er valgt av årsmøtet, eller som FAU 

oppretter, møter etter innkalling uten stemmerett. 
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Alle grupper og komiteer som er knyttet til FAU skal ha skriftlige retningslinjer og 

mandat. Gruppene konstituerer og supplerer seg selv, og arbeider innenfor 

avgrensede områder av FRs virksomhet. 

 

Foreldrerepresentantene i FAU kan på eget initiativ møtes som gruppe for å 

forberede saker til FAUs møter når det er ønskelig. 

 

Andre personer/grupper kan inviteres til møter i FAU. Alle møter i FAU er som 

en hovedregel åpne for alle medlemmer. FAU kan ved behandling av saker 

som krever fortrolighet lukke møtene for andre enn de tillitsvalgte. 

 

 Innkalling til møter i FAU skal gjøres med minst 1 ukes varsel. 

 

 FAUs ansvarsområder er følgende: 

a) informasjonsutveksling mellom foreldremøter i ulike klasser, og mellom de 

ulike representantene og gruppene. 

b) Koordinere arbeidet i grupper og komiteer. 

c) Arrangere felles foreldremøter og informasjonsmøter 

d) Arrangere møter, aktiviteter m. m. for medlemmer og interesserte. 

e) Ta initiativ til kulturelle aktiviteter ved skolen. 

 

Styrets ansvarsområde er følgende: 

f) Utarbeide budsjett og styre økonomien for FRs aktiviteter innenfor rammer 

og retningslinjer som årsmøtet trekker opp.  

g) Utarbeide regnskap og årsberetning for årsmøtet. 

 

FAUs virksomhet må i alle sammenhenger ligge innenfor de rammer som FRs 

statutter og årsmøte fastsetter. 

 

Alle møter i FAU er åpne for medlemmene, med mindre FAU skal behandle 

saker av konfidensiell karakter. 

 

6) Foreldrerådets styre 

Styret skal sørge for at det avholdes møter i FAU og i styret. Styret skal påse at det 

føres referater i egen protokoll. Referat skal sendes til alle representanter og 

grupper som er tilknyttet FAU. 

 

Styret skal forberede saker som skal behandles i FAU. Før styret fatter et vedtak i 

en forvaltningssak, skal saken være behandlet i FAU. Styret fatter alle vedtak i 

foreningen som gjelder forvaltningen av foreningen.  Foreldrenes arbeidsutvalg 

får innstillingsmyndighet til styret i forvaltningssaker. Dette vil gjelde saker som 

regnskap, budsjett og utdeling av midler. Når det gjelder utdeling av midler kan 

styret kun fatte annet vedtak enn foreldrenes arbeidsutvalg sin innstilling til 

vedtak, dersom innstillingen strider mot foreldreforeningens vedtekter, går ut over 

vedtatt budsjett eller norsk lov. Alle andre saker som ikke gjelder dirkete 

forvaltning av foreningen, behandles og vedtas av foreldrenes arbeidsutvalg.   
   

 

Styret skal bistå gruppene i budsjettarbeid, og forelegge FAU et samlet 

budsjettforslag til uttalelse for alle virksomheter knyttet til FAU. 
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7) Foreldrerådets økonomi 

FRs egenkapital bør være minimum kroner 100.000,-. 

 

FRs drift finansieres ved forrentning av egenkapitalen, medlemskontingent for 

støttemedlemmer og andre tiltak som markeder arrangert på skolen. 

 

Midler utover de som trenges til FRs drift skal tilfalle Steinerskolen på Hedemarken. 

Retningslinjer for disponering av slike midler vedtas av årsmøtet etter samråd med 

lærerkollegiet. 

 

Midler som bevilges til skolen skal i størst mulig grad synliggjøres i form av konkrete 

anskaffelser som ikke er knyttet til skolens ordinære drift. Overskudd fra 

markedene kan også disponeres til støtte av sosiale formål utenom skolen. 

 

8) Vedtektsendringer 

FR eller enkeltmedlemmer kan fremme forslag om endring av vedtektene. Forslag 

skal fremmes skriftlig overfor styret. 

 

Forslag om vedtektsendringer skal forberedes av styret og behandles i et ordinært 

årsmøte. 

 

9) Opphør av Foreldrerådet 

Ved eventuelt opphør av Steinerskolen på Hedemarken innkalles medlemmene i 

FR til ekstraordinært årsmøte for å ta stilling til FRs videre virksomhet, eventuelt å 

støtte et initiativ for en ny steinerskole på Hedemarken. 

 

En eventuell avvikling av FR må anbefales av FAU med minst 2/3 flertall, og 

deretter vedtas i et ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 flertall. Minst 

halvparten av medlemmene må være tilstede i dette årsmøtet. 

 

Ved opphør av FR skal årsmøtet disponere FRs midler i samsvar med retningslinjer 

og intensjoner i vedtektenes pkt. 1 og 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


