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Styret er det øverste juridiske organ ved skolen (se vedtekter). Styrets 
lovpålagte oppgaver er beskrevet i privatskoleloven § 5-2.Gjeldende 
vedtekter for skolens styre og stiftelse

1. Stiftelsens navn ("rma) er Stiftelsen Steinerskolen i Fredrikstad.

2. Stifter er skoleforeningen ved Steinerskolen i Fredrikstad. Stiftel- 
sesgrunnlaget er gavebrev av 4.juni 1987 fra stifteren med betin-
gelser.  Disposisjonen ble rettsgyldig besluttet av Skoleforeningens 
generalforsamling den 3.juni 1987 etter forslag fra styret.  Stiftelsen 
ble opprettet 1.august 1987.

3. Stiftelsen er en selveiende, selvforvaltende allmennyttig stiftelse, 
hvis formål det er å eie og drive skole basert på impulser av Ru-
dolf Steiner, samt delta i virksomhet som er forbundet med dette, 
herunder eie og drive skolebygninger.

4. Grunnkapitalen per opprettelsen av stiftelsen består av eiendom-
men gnr. 303 og bnr. 737 i Fredrikstad kommune. Verdien av dette 
er vurdert til kr. 300.000,-. Stiftelsen er blitt overdratt eiendommen 
med påhvilende pantelån og eventuelle andre heftelser.  
Med fradrag av disse er nettoverdien vurdert til kr. 95.386,-.

5. Stiftelsen skal ha sitt kontor og administrasjon i Fredrikstad kom-
mune.

6. Styret.  
Stiftelsen skal ha et styre på fem personer og to varamenn. Styret er 
stiftelsens øverste organ og velges for to år av gangen med funksjon-
stid frem til neste årsmøte.  
Tre av styrets medlemmer velges av lærerkollegiet og to av styrets 
medlemmer velges av foreldrerådet ved Steinerskolen i Fredrikstad.  
Valg avholdes årlig. Ved første valg etter disse vedtektenes ikrafttre-
delse velges en representant av lærerkollegiet og en fra foreldrerådet 
for ett år, slik at minst ett av styremedlemmene fra hvert av valgor-

ganene blir sittende ved hvert valg.                                                                                                         

Skolens styre



22

Styret velger selv styrets leder.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til 

stede.

Daglig leder av skolevirksomheten har plikt til å være til stede på 

møte i styret.

7. Stiftelsen tegnes av to av styremedlemmene i fellesskap. Styret 

kan meddele prokura.

8. Styret ivaretar oppgavene både etter stiftelsesloven og friskolel-

oven.  

Styret avgir årlig revidert regnskap og beretning som sendes til 

lærerkollegiet, foreldrerådet, bidragsytere, lånegivere og berørte 

myndigheter.

9. Styret ansetter daglig leder etter samråd med lærerkollegiet. 

10. Styret utpeker etter samråd med lærerkollegiet et forvaltningsråd 

som skal stå for skolens daglige ledelse. Ett av forvaltningsrådets 

medlemmer skal være skolens daglige leder.

11. Revisor velges av lærerkollegiet ved skolen.

12. Forandring av vedtektene.

Forandring av disse vedtekter kan skje ved beslutning i to påføl-

gende styremøter. Innkallelse til det første møte med skriftlig forslag 

til endringer må sendes ut senest ti dager før møtet. Mellom første 

og andre styremøte skal forslaget til endring sendes lærerkollegiet og 

foreldrerådet for høring med en frist på minimum 3 uker til å avgi 

høringsuttalelse.

For at endringsforslaget skal være godkjent, kreves at "re av styrets 

fem medlemmer gir endringene sin tilslutning.

13. Omdanning.

Styret kan i samråd med forvaltningsrådet, lærerkollegiet og forel-

drerådet omdanne stiftelsen for å skille ut deler av virksomheten 

dersom driften i de delene man ønsker å skille ut ikke uttrykkelig 

oppfyller formålsparagrafen, eller det strider mot Norsk lov å la 

disse delene av virksomheten ligge under Stiftelsen Steinerskolen i 

Fredrikstad .
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14. Opprettelse av stiftelser.
Styret kan i samråd med forvaltningsrådet, lærerkollegiet og foreldr-
erådet opprette nye stiftelser dersom dette kan være med på å styrke 
mulighetene for å oppfylle bestemmelsene i disse vedtekters § 3.

15. Eventuell nedleggelse av stiftelsen.
Styret kan oppløse stiftelsen hvis det i samråd med forvaltnings- 
rådet, lærerkollegiet og foreldrerådet ikke "nner det mulig eller 
forsvarlig å fortsette virksomheten.
Oppløsning kan bare skje dersom stiftelsens formål ikke lenger kan 

realiseres.
Etter nedleggelse av stiftelsen bestemmer det siste sittende sty-
ret hvordan midler og verdier som stiftelsen eier skal disponeres. 
Midlene kan bare disponeres til fordel for organisasjoner som har 
samme eller tilsvarende formål som fastsatt i punkt 2.         
I tillegg har disse møte- og talerett
 Daglig leder
 En representant fra elevrådet
 En kommunal representant
Styrets myndighet
 Ansette daglig leder
 Ansvar for skolens økonomi og bygningsmasse

 Ansvarlig for at det drives steinerpedagogikk på skolen


