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VEDTEKTER 

FOR 

   STIFTELSEN STEINERSKOLEN I ASKER 

  

Vedtatt 22. mars 2010. 

 

§ 1 

 

Stiftelsens navn er ”Steinerskolen i Asker”. 

 

§ 2 

 

Steinerskolen i Asker bygger på Rudolf Steiners pedagogiske ideer. Stiftelsens formål er å 

stå for drift av skolen, samt bygge ut og forvalte eiendom som stilles til rådighet for 

Steinerskolen i Asker 

 

§ 3 

 

Stiftelsens grunnkapital er kr 50.000,- 

 

§4 

 

Stiftelsen ledes av et styre på 6 personer. Stiftelsens styre er stiftelsens og derved skolens 

øverste bestemmende organ. Tre av styremedlemmene og to varamedlemmer velges 

blant foreldrene til barn på skolen. To av disse styremedlemmene og begge 

varamedlemmene velges av foreldrerådet, mens det tredje styremedlemmet velges av en 

komite bestående av styreleder, daglig leder og leder for FAU. Styrets leder utpekes av 

lærerkollegiet, men blant foreldrerepresentantene. 

 

Tre av styremedlemmene og to varamedlemmer velges blant lærere med minst to års 

ansiennitet ved skolen. Valget foretas av lærerkollegiet i ordinært møte. 

 

Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år og kan gjenvelges en gang. Valg på nye 

styremedlemmer skjer med virkning fra skolestart. 

 

Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er tilstede. 



 

2 

 

Ved beslutninger tilstrebes enstemmighet. Dersom dette ikke oppnås avgjøres saken ved 

simpelt flertall. Ved saker av stor betydning, herunder delegering av styrets myndighet, 

skal vedtak fattes ved 2/3 flertall. Styrets leder har dobbeltstemme ved avstemning der 

flertall ellers ikke oppnåes. 

 

Styreleder innkaller til styremøter. Det avholdes minst seks styremøter hvert år. 

 

§ 5 

 

Under styrets oppgaver hører det overordnete ansvaret for skolens virksomhet i henhold 

til gjeldende lover og forskrifter. 

 

Styret velger revisor som minst fyller kravene til registrering. Styret skal innen 1. mai 

hvert år fastsette regnskap og avgi årsberetning for stiftelsen. 

 

§ 6 

 

Styret kan meddele prokura og spesialfullmakt i enkeltsaker. Styret kan videre delegere 

myndighet innenfor de rammer som oppstilles gjennom lover og forskrifter. 

 

§ 7 

 

Dersom endrede forhold gjør det nødvendig å nedlegge stiftelsen, kan styret med 4/6 

flertall beslutte at den oppheves. Den kapital og formue som måtte være i behold skal i så 

fall anvendes til et tilsvarende sosialt eller pedagogisk formål, etter vedtak som krever 

tilslutning fra samtlige styremedlemmer. 

 

 

§ 8 

 

For øvrig tillegges det styret å beslutte omdanning i medhold av stiftelsesloven av 2001. 

En slik beslutning krever enstemmighet. 

 

§ 9 

 

Styret kan med 4/6 flertall endre disse vedtektene. Vedtektsendringene må imidlertid 

ikke være i strid med stiftelsens formål. 


