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         Veiledning Foreldreforeningen 

Arbeidsutvalget ved Steinerskolen i Trondheim, Mellomila 1-5, 7018 Trondheim 
E-post: au.foreldreforeningen@gmail.com 

 

Foreldreforeningen ved Steinerskolen i Trondheim  

Formål, organisasjon, oppgaver, og vedtekter 

 

Det er lovpålagt å ha en foreldreforening der alle foreldre/foresatte har 

stemmerett. Dette betyr at alle foreldre/foresatte ved Steinerskolen i Trondheim 

er medlemmer i Foreldreforeningen og forventes å bidra til aktiviteter og møter 

som blir organisert under denne. 

 

Formål 

Foreldreforeningens formål er å virke for skolens vel både økonomisk og 

praktisk samt for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmene [sitert fra 

vedtektene]. 

Foreldreforeningen skal 

o være skolens partner for å sikre åpenhet, ærlighet, tillit, dialog og trivsel i 
skolemiljøet 

o være et samarbeidsorgan for sine medlemmer (alle foreldre) 
o sikre effektiv kommunikasjon og samarbeid mellom foreldre og skole (elever, 

lærere, administrasjon, skolestyre) 
o bistå med markedsføring  
o bistå med rekruttering av lærere og elever 
o bidra med finansiell og annen støtte til skole-, klasse- og elevtiltak 
o ivareta og videreføre skoletradisjoner, slik som det årlige julemarked 
o bidra til å fremme steinerpedagogikken og “tilpasset opplæring” ved skole1) 

1)Steinerpedagogikken har som mål [sitert fra nettsiden til Steinerhøyskolen i 

Oslo] at barn og unges individualitet skal styrkes* og sosialiseres på en slik 

måte at de i voksen alder kan forholde seg til verden ut fra egen trygghet, 

selvstendig dømmekraft, levende kunnskaper og personlig initiativ. Likeverdig 

med respekten for enkeltindividet er steinerpedagogikkens idé at alle 

aktiviteter knyttet til skolen skal være innrettet mot de samfunn og det mangfold 

av kulturer* som elevene er deltagere i. 

* Foreldre/foresatte er forventet å delta i skolens arbeid med å 

tilrettelegge/tilpasse opplæringen slik at den tar hensyn til og ivaretar 

individuelle og kulturelle forskjeller 
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Organisasjon 

Foreldreforeningen velger på årsmøtet i april et arbeidsutvalg (AU) på seks 

personer som leder styret i Foreldreforeningen. 

Styret i Foreldreforeningen består av hele AU, to klassekontakter fra hvert 

klassetrinn, to medlemmer av lærerkollegiet og et medlem av elevrådet. 

Klassekontaktene (minst to fra hver klasse) velges på skoleårets siste eller første 

foreldremøte, og fortrinnsvis for to år ad gangen slik at én av klassekontaktene 

utskiftes hvert år. 

Lederen av AU og to foreldrerepresentanter (som velges på årsmøtet) sitter i 

skolens styre sammen med daglig- og pedagogisk leder ved skolen, tre medlemmer 

av lærerkollegiet, samt representanter fra kommune og fylkeskommune. 

Figuren under illustrerer organisasjonen: 

 

 

  



3 

   Veiledning Foreldreforeningen 

 

Arbeidsutvalget ved Steinerskolen i Trondheim, Mellomila 1-5, 7018 Trondheim 
E-post: au.foreldreforeningen@gmail.com 

Oppgaver for Arbeidsutvalget 

o Behandle støttesøknader 
o Innkalle Foreldreforeningens styremøter, vanligvis 1-2 ganger per år 
o Organisere storforeldremøte for spesielle tema og presentasjoner, vanligvis 1 

gang per år 
o Innkalle årsmøte, april hvert år 
o Ha overoppsyn med julemarkedet 
o Ta ansvar for økonomi, regnskap og bankkonto for Foreldreforeningen 
o Assistere foreldre med kommunikasjon med skolen 
o Ivareta kommunikasjon med Foreldreforbundet for Steinerskolene i Norge [for 

tiden som ikke-medlem] 
o Ta opp nye saker og prosjekter etter behov og forespørsel 

 

Oppgaver for Klassekontaktene 

o Være bindeleddet mellom klasselærere og foreldre 
o Organisere sosiale samvær mellom klasseforeldre og elever 
o Så snart de er valgt, formidle deres egen kontaktinformasjon (mail, mobil, 

klasse de representerer) til Arbeidsutvalget 
(au.foreldreforeningen@gmail.com) for oppdatering av styresammensetning 

o Videreformidle kommunikasjon fra AU og Foreldreforeningens styre til alle 
foreldre/foresatte i klassen de representerer. Dette er blant annet viktig for å 
sikre god deltagelse på 

• Dugnader 
• Storforeldremøte 
• Årsmøte 

o Delta på Foreldreforeningens styre- og årsmøte. 
o Klasseøkonomi 

• Opprette- eller opprettholde klassekasse, helst som separat bankkonto 
(for eksempel opprettet på nettbank som “Steinerklassexxxx”; 
xxxx=fødselsår for kullet). Klassekonto kan holdes av klasselærer eller 
andre foresatte i klassen. Kontoinnehaver informerer klassekontakter 
om saldo på konto. 

• Forvalte midlene på klassekontoen med innspill fra klasselærer(e) 
• Sørge for at det blir søkt årlig klassestøtte fra AU. Fortrinnsvis sende 

forespørsel på mail til AU innen juni hvert skoleår for den ikke-
behovsprøvde årlige støtten av kr 2000 

o Gi innspill til klasselærere om temaer for foreldremøter  
o Samarbeide med klassens julemarkedskontakter, klasseforeldre, klasselærere 

og elever (høyere klassetrinn) om klassens bidrag til julemarkedet 
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       Vedtekter for Foreldreforeningen ved Steinerskolen i Trondheim 

Stiftelse 7. mars 1972. Organisasjonsnummer 995 289 369. 

Medlemmer: 

01. Alle foreldre/foresatte som har barn ved skolen er medlemmer. 

Andre som er interessert i å støtte skolen kan tegne seg som medlemmer etter 

samtykke fra styret. 

Formål: 

02. Foreldreforeningens formål er å virke for skolens vel både økonomisk og praktisk 

samt for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmene. 

Forpliktelser: 

03. Foreldreforeningen er en selvstendig juridisk person. Medlemmene er ikke personlig 

ansvarlig for foreldreforeningens forpliktelser. 

Foreningens styre: 

04. Foreldreforeningen har et styre. Styret er sammensatt av 1 klassekontakt fra hvert 

klassetrinn, 2 lærerrepresentanter,  1 elevrådsrepresentant og et arbeidsutvalg. 

 Minst to klassekontakter velges for hvert klassetrinn. I første klasse velges den ene 

for 1 år og den andre for 2 år. Senere avløses de av representanter som velges for 2 

år. Når en representant trer tilbake, velges en ny slik at man oppnår kontinuitet i 

arbeidet. Den ene klassekontakten velges til styremedlem i styret til 

foreldreforeningen. 

 Til styret oppnevner lærerkollegiet 2 representanter, hver med varamedlem. Elevrådet 

velger 1 representant med varamedlem. Lærerrepresentantene og 

elevrådsrepresentanten har møterett, men de har ikke stemmerett. 

 Arbeidsutvalget (AU) er valgt av årsmøtet og er styrets tjenende organ. Det velges 6 

representanter til AU. AU konstituerer seg selv på et følgende AU møte der leder og 

kasserer, samt eventuelle andre roller, blir utpekt. Det nye AU overtar ved skolestart i 

august og blir registrert i Brønnøysundregisteret. Alle velges for 2 år av gangen. 

Arbeidsutvalget forbereder styremøtene. De gjennomføres ut fra en årlig møteplan, 

innkalling sendes ut med minst en ukes varsel. Arbeidsutvalget kan innvilge søknader 

om støtte enkeltvis med økonomisk ramme inntil kr 20 000,- samt bevilgning på inntil 

1000,- pr elev pr klasse ved felles søknad fra en klasse, uten styremøtevedtak. Styret 

orienteres på første ordinære styremøte vedrørende innvilgede søknader om støtte.  

 Styret kan utvide eller begrense adgang til styremøtene etter behov. 

05. Styrets beslutninger treffes fortrinnsvis ved konsensus. Ved voteringer gjelder 

alminnelig flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst ti foreldre er tilstede. 



5 

   Veiledning Foreldreforeningen 

 

Arbeidsutvalget ved Steinerskolen i Trondheim, Mellomila 1-5, 7018 Trondheim 
E-post: au.foreldreforeningen@gmail.com 

06. Gjennom styret skal lærerkollegiet holdes orientert om holdninger og ønskemål i 

foreldrekretsen. Likeledes skal lærerrepresentantene holde foreldrene orientert om 

viktige spørsmål i kollegiet. 

07. Styret oppnevner, koordinerer og nedlegger komiteer og utvalg. Styret fastsetter også 

mandat og rapporteringsrutiner for de respektive komiteer og utvalg. Styret velger 

representanter til de av skolens organer som skal ha foreldrerepresentasjon, unntatt 

til skolens styre. 

Årsmøtet: 

08. Årsmøtet er foreldreforeningens høyeste organ. 

 Ordinært årsmøte avholdes hvert år i april. Medlemmene innkalles med minst 14 

dagers varsel. 

 Årsmøtet behandler: 

 a)  Styrets årsberetning, godkjenning av regnskap, eventuell fastsetting av 

kontingent. 

b)  Valg av 6 representanter til arbeidsutvalget (AU), eventuelt revisor, og en 

valgkomitè bestående av minst 2 medlemmer. AU konstituerer seg selv på et 

følgende AU møte der leder og kasserer, samt eventuelle andre roller, blir 

utpekt. AU medlemmer velges for 2 år av gangen. Valgkomitéen søker å 

begrense avtropping for å sikre kontinuitet. 

c) Representanter til skolens styre velges på årsmøtet. Det velges 2 

representanter, hver med varamedlem. De velges for 2 år av gangen. 

 Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet sendes styret minst tre uker 

før årsmøtet og skal tas med i innkallingen. AU informerer medlemmene i god tid før 

fristen. Årsmøtet må bestå av 20 stemmeberettigede for å være beslutningsdyktig. 

Dersom færre møter, kunngjøres årsmøteprotokollen i relevante informasjonskanaler 

med 1 mnd frist for innsigelser. Uten innsigelser anses årsmøteprotokollen å være 

gyldig. Kommer innsigelser, må det berammes nytt årsmøte. 

09. Stemmerett på årsmøtet har alle foreldre/foresatte som har barn ved skolen. 

Beslutninger på årsmøtet fattes ved alminnelig flertall. 

10.  Endring av vedtektene krever 2/3 flertall blant de stemmeberettigede på årsmøtet. 

11. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 8 dagers skriftlig varsel dersom 

styret eller minst 30 medlemmer forlanger det. Ekstraordinært årsmøte kan kun fatte 

vedtak i saker som er angitt i innkallingen. 

Oppløsning: 

12. Vedtak om oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall blant samtlige medlemmer i 

foreldreforeningen. I tilfelle oppløsning tilfaller midlene Foreningen Steinerskolen i 

Trondheim, subsidiært Steinerskolen i Trondheim. 
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Vedtektene sist endret på årsmøtet 22. april 2015. 


