VEDTEKTER
FOR FORENINGEN
HEIMDAL FRISKOLE, KRISTEN GRUNNSKOLE
HEIMDAL
1. FORENINGENS NAVN
1.1. Foreningens navn er HEIMDAL FRISKOLE, KRISTEN GRUNNSKOLE HEIMDAL.
2. FORMÅL
2.1. Skolen skal være en grunnskole for 1. til 10. trinn. Skolen skal drives i samsvar med gjeldende
lover og forskrifter som regulerer drift av friskoler, heretter kalt «friskolelovgivningen», og
driften skal finansieres via statstilskudd og skolepenger. Alle offentlige tilskudd og
skolepenger skal komme elevene til gode.
2.2. Skolen skal i forståelse og samarbeid med hjemmet være et religiøst alternativ til det
offentlige skoleverk, og vil ha sin ideologiske basis i den kristne tro og kulturarv, forankret i
Bibelen – Guds ord slik den er uttrykt i de to medlemsmenighetenes trosgrunnlag.
2.3. Skolen kan også drive skolefritidsordning SFO.
3. VISJON OG VERDIGRUNNLAG
3.1. Vi vil være en kristen grunnskole
-

som vil utvikle kunnskap på høyt nivå tilpasset hver enkelt elevs forutsetninger.

-

som vil utvikle og ivareta den enkelte elevs gaver, evner og personlighet i overbevisning
om at alle elever har en unik livshensikt.

-

der hver enkelt elev blir sett, respektert og inkludert.

-

der elevene tilegner seg sosiale ferdigheter og lærer om samarbeid, vennskap, fellesskap
og forvalteransvar og praktisk nestekjærlighet.

-

som vektlegger at hver enkelt elev er skapt i Guds bilde, og skal få mulighet til å bli kjent
med Gud som vår skaper og Far, Jesus som vår Frelser og Den Hellige Ånd som vår
veileder.

-

som bruker gode forbilder fra Bibelen og andre kulturelle kilder til å motivere for livet
med Gud, personlig karakter og integritet, faglig dyktighet, engasjement og innflytelse i
samfunnet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
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4. EIERFORHOLD
4.1. Skolen er en selveid forening.
4.2. Foreningens medlemmer hefter ikke for skolens forpliktelser utover de innskudd som er
gjort.
4.3. Foreningen skal leie og/eller eie lokaliteter og utstyr knyttet til drift av privat skole og SFO.
5. MEDLEMSSKAP
5.1. Foreningen har to medlemmer, Pinsekirken Heimdal, org. Nr. 971 378 719, og Credo Frikirke
Trondheim, org. nr. 918 185 402.
6. ÅRSMØTET
6.1. GENERELT OM ÅRSMØTET
-

Årsmøtet utgjøres av foreningens medlemmer. Hver medlemsmenighet utnevner 4
stemmeberettigede representanter til årsmøtet. Disse har en funksjonstid inntil en
erstatter er utnevnt av respektive medlemsmenighet. Hver medlemsmenighet står fritt til
å ha oppnevnt vara til årsmøterepresentant.

-

Årsmøte i foreningen avholdes normalt innen utgangen av april hvert år på det sted som
styret bestemmer.

-

Årsmøtet innkalles av styret. Innkallingen kunngjøres for medlemmene senest to uker før
årsmøtet.

-

Saksliste og sakspapirer skal sendes til medlemmene minst to uker før årsmøtets åpning.
Medlemmer av styret i foreningen har møte- og talerett på årsmøtet.

-

Styrets leder, eller den han utpeker, er ordstyrer for årsmøtet inntil årsmøtet har valgt
møteleder blant de stemmeberettigede representantene.

-

Det skal føres protokoll for årsmøtet. I protokollen skal årsmøtets beslutninger inntas
med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegningen over møtende medlemmer
skal inntas i protokollen.

6.2. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE avholdes når årsmøtet beslutter det, styret finner det
nødvendig, eller når minst en av foreningens medlemmer krever det. Innkalling kan om
nødvendig skje med kortere frist enn til ordinært årsmøte.
6.3. ÅRSMØTET SKAL
-

oppnevne styrets medlemmer, herunder dets leder,

-

gjennomgå til orientering skolens regnskap og årsberetning,

-

behandle saker som etter lov ikke er tillagt styret, f.eks. overordnet formål/visjon,
vedtekter, verdidokument, strategier (slik som myndighetenes rammevilkår for skolen,
SFO-ordning, skoleskyss og lokaliteter/uteareal, med mer)

-

Eventuelle endringer i vedtektene foretas av årsmøtet. Endringene kan ikke være i strid
med friskolelovgivningen eller medlemsmenighetenes tros- og verdigrunnlag.
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6.4. ÅRSMØTETS AVSTEMMING OG BESLUTNINGSDYKTIGHET
-

Årsmøtet er beslutningsdyktig når begge medlemsmenighetene er representert.

-

Som årsmøtets beslutning gjelder det som flertallet av de stemmeberettigede
representantene har stemt for, med mindre annet er bestemt i samsvar med lov eller
disse vedtekter.

-

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall

-

Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

7. STYRET
7.1. Styret i foreningen utnevnes av årsmøtet og består av 4 til 6 medlemmer med stemmerett,
med likt antall fra hver av medlemsmenighetene. I tillegg kan det velges en eller to
vararepresentanter fra hver av medlemsmenighetene.
7.2. Stemmeberettigede representanter til årsmøtet kan ikke velges inn i styret.
7.3. Medlemsmenighetene bør se til at både kvinner og menn blir oppnevnt til styret.
7.4. Årsmøtet oppnevner styrets leder blant en av styrets medlemmer, resten av styret
konstitueres av styret selv.
7.5. Styret vil i tillegg bestå av oppnevnte representanter i henhold til friskolelovgivningen. Disse
vil ha rett til å være tilstede på møte i styret, til å si sin mening og få denne tilført
protokollen.
Dette gjelder:
-en representant utnevnt av skolens vertskommune
-en representant fra elevrådet ved skolen
-en representant fra foreldrerådet ved skolen
-en representant for undervisningspersonalet ved skolen
-en representant for andre tilsatte ved skolen
-daglig leder (rektor).
7.6. Styret har den øverste ledelsen av skolen og skal se til at skolen blir drevet i samsvar med
friskolelovgivningen.
7.7. Styret skal tilpasse sine oppgaver til friskolelovgivningens forpliktelser og krav.
7.8. I tillegg skal styret jobbe aktivt for et godt samarbeidsklima mellom medlemsmenighetene
og skolen.
7.9. Styret skal opprette de nødvendige rådsorgan og utvalg i henhold til friskolelovgivningen,
blant annet elevråd og foreldreråd.
7.10. Styremedlemmer tjenestegjør i 4 år om gangen inntil nytt styre er valgt. Styrets leder
oppnevnes for 2 år om gangen. Varamedlemmene velges for 2 år om gangen.
Styremedlemmer kan gjenvelges. Det bør tilstrebes kontinuitet i styret ved at det ikke byttes
ut mer enn halvparten av styremedlemmer samtidig. Ved behov kan styrets sammensetning
endres utover dette etter årsmøtets vurdering.
7.11.

Styrets møter
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-

Styrets leder, eller nestleder i leders fravær, skal sørge for at styret holder møte så ofte
som det trengs. To eller flere av styrets medlemmer med stemmerett kan kreve at styret
sammenkalles.

-

Styrets leder er møteleder, eller nestleder i leders fravær.

-

Ved styremøter skal det føres protokoll som godkjennes av styret. Styremedlem eller
tilstedeværende nevnt i friskolelovgivningen som ikke er enig i styrets beslutning, kan
kreve sin oppfatning innført i protokollen.

7.12.

Styrets beslutningsdyktighet

-

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer med stemmerett er til
stede.

-

Styret treffer sine beslutninger med alminnelig flertall, eller ved stemmelikhet det som
styrelederen har stemt for.

8. FAGLIG GRUNNLAG
8.1. Skolen er underlagt friskolelovgivningen og vil drive sin virksomhet etter godkjente
læreplaner. Læreplanene vil være lik de offentlige læreplanene med de godkjente tilleggene
utarbeidet av Kristne Friskolers Forbund.
9. ELEVENE
9.1. Skolens inntaksområde er gitt i friskolelovgivningens føringer, og skolen vil følge eget
inntaksreglement dersom søkningen til skolen er større enn kapasiteten.
10. PERSONALET
10.1.

Styret er ansvarlig for ansettelse av daglig leder (rektor).

10.2. Øvrige ansettelser gjøres av daglig leder (rektor) i samarbeid med styrets leder eller den
som styret delegerer denne myndigheten til.
10.3. Undervisningspersonalet skal oppfylle kompetansekravene i friskolelovgivningen. I tillegg
forutsettes det at alt personale er bekjennende kristne som vil arbeide ut fra skolens formål,
visjon og verdigrunnlag. Dersom det ikke er mulig å få kvalifiserte lærere med en kristen
bekjennelse, kan det gjøres unntak fra dette kravet for å sikre friskolelovgivningens
kompetansekrav. Før ansettelse må personale underskrive en bekreftelse på at de er
informert om skolens visjon og verdigrunnlag, formål, undervisningsplaner, ordensregler,
innhold og egenart, og at de vil arbeide lojalt og positivt i forhold til disse.
11. OPPHØR/NEDLEGGELSE
11.1. Foreningen kan vedtas nedlagt av årsmøtet dersom denne finner dette nødvendig. Det
være seg på grunn av manglende lærerdekning etter bestemmelser i vedtektenes pkt. 10,
vesentlig endret offentlig styring av virksomheten, økonomisk grunnlag, elevgrunnlag eller
tilsvarende. Derigjennom bringes også skoledriften til opphør.
11.2.

Forslag om opphør/nedleggelse kan fremsettes av styret overfor årsmøtet.
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11.3.

Det kreves 2/3 flertall i årsmøtet for å beslutte opphør/nedleggelse av skolen.

11.4. En eventuell nettoformue, i tillegg til innskuddskapital, vil etter opphør av virksomheten
tilbakeføres til foreningsmedlemmenes menighetsarbeid. Med nettoformue menes det som
er igjen etter at Utdanningsdirektoratet har fått det de har krav på, i henhold til
friskolelovgivningen.

Heimdal, 23.mars 2022

Arve Gunnestad
Styreleder

Elling B. Vestbøstad
Sekretær
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