VEDTEKTER
for

Foreningen Danielsen Videregående Skole
(vedtektene er vedtatt på konstituerende årsmøte den 5. desember 2005)
(§ 2 revidert 2009)

§ 1 Navn
Foreningens navn er Danielsen Videregående Skole.
§ 2 Foreningens formål
Foreningen Danielsen Videregående Skole har til oppgave å stå for skolens drift herunder gi
undervisning på den videregående skoles nivå. Det inngås nødvendige avtaler for leie av
bygning m.v. Undervisning skal skje i overensstemmelse med ”Lov om private skolar” med
senere endringer, og i samsvar med det grunnlag og de planer skolen arbeider ut i fra.
Undervisningen skal føre frem til offentlig godkjent eksamen og vitnemål.
Foreningen har følgende basis og formål:
a)
Danielsen Videregående Skole skal i all sin virksomhet søke å skape et læringsmiljø
som fremmer et kristent helhetssyn på livet forankret i troen på Gud som skaper og frelser slik
dette er uttrykt i Bibelen og de evangelisk-lutherske bekjennelsesskrifter.*
Skolen vil i alt sitt arbeid gjøre Kristus kjent for elevene slik at Han kan bli trodd og
etterfulgt.
b)
I forståelse med foreldrene og i respekt for elevene vil skolen formidle kunnskap,
inspirere til læring og utvikling av hele mennesket for å utruste elevene for et godt og
ansvarlig liv i hjem, samfunn og menighet.
I møte med elevene, i og utenfor skolen, er hele personalet medarbeidere og forbilder og har
et ansvar for å fremme skolens overordnede formål.
Foreningens virksomhet skal bygges på ikke-kommersiell basis.
* Omfatter de tre oldkirkelige symboler (den apostoliske, den nikenske og den athanasianske bekjennelse), samt
den augsburgske bekjennelse og Luthers lille katekisme.

§ 3 Juridisk person, begrenset gjeldsansvar
Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.
§ 4 Medlemmer
Medlemmer i foreningen er Norsk Luthersk Misjonssamband og Indremisjonsforbundet. Nye
medlemmer må godkjennes av begge de eksisterende medlemmer.
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Skolevirksomheten skjer i samarbeid med Egill Danielsen Stiftelse som er eier av skolens
bygninger.
§ 5 Årsmøte
Årsmøte holdes hvert år innen juni måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers
varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret
senest 4 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene minst
en uke før årsmøtet.
Hvert av medlemmene sender to personer til årsmøtet. Medlemmene kan delegere til Rådet
for Egill Danielsen Stiftelse å oppnevne utsendinger til årsmøtet. Oppnevnte medlemmer av
rådet kan også møte på årsmøte som utsendinger.
Årsmøtet er kun vedtaksført når begge medlemmer er tilstede. Hvert medlem har en stemme.
Årsmøtet ledes av en ordfører som velges av medlemmene for to år av gangen.
På årsmøtet kan ikke behandles andre forslag enn de som fremgår av sakslisten uten at begge
medlemmer gir sitt samtykke.
§ 6 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gjennomgå til orientering årsmelding
Gjennomgå til orientering regnskap i revidert stand
Gi uttalelse til budsjett
Bistå med tilrettelegging for innhenting av midler til skoledriften
Behandle saker som etter lov ikke er tillagt styret
Velge skolestyre – hvert annet år
Behandle innkomne forslag
§ 7 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt er et vedtak kun gyldig dersom begge medlemmer stemmer for.
§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller et av medlemmene krever det. Det
innkalles til ekstraordinært årsmøte på samme måte som for ordinært årsmøte, dog med frist
på 14 dager.
§ 9 Styret
Foreningen ledes av et styre som er foreningens høyeste myndighet.
Styret består av 5 styremedlemmer med inntil tre varamedlemmer. Styret konstituer seg selv
på første styremøte etter årsmøtet. Leder og nestleder velges for to år av gangen.
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Rektor samt de andre rektorene knyttet til Egill Danielsen Stiftelse har møteplikt i styret.
Styrets sekretær og eventuelt andre som styret finner nødvendig kan møte på styremøtene.
Videre har representanter for ansatte, elever, foreldrerepresentanter, offentlige myndigheter
og evt andre møterett i samsvar med lov om frittstående skoler.
Funksjonstiden for styremedlemmene er fire år og to år for varamedlemmene. Ved første
gangs valg velges tre medlemmer for to år og to medlemmer for fire år.
Styremedlemmer kan gjenvelges for en periode.
Styret skal:
-

se til at skolen blir drevet i samsvar med lover, forskrifter og bestemmelser gitt
av offentlig myndighet
fastsette størrelsen på skolepengene
vedta skolens budsjett samt ha ansvar for regnskap
fastsette inntaks- og ordensreglement for skolen samt andre reglementer og
instrukser
fremme og behandle saker om flytting og bortvisning av elever
ha det øverste ansvar for skolens økonomi
utarbeide årsmelding for skolen
sørge for at offentlige tilskudd og skolepenger kommer elevene til gode
sørge for at offentlige krav og betingelser for skolen blir oppfylt
iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
representere foreningen utad
sørge for å ha rett og nødvendig kompetanse i virksomheten. Styret skal ha et
system som gir undervisningspersonalet, skolelederne og personale med
særoppgaver ved skolen anledning til nødvendig kompetanseutvikling, med
sikte på å fornye og utvide den faglige og pedagogiske kunnskapen og å holde
seg orienterte om og være på høyden med utviklingen i skolen og samfunnet.

Styret kan delegere ansettelsesmyndighet til et eget ansettelsesutvalg som foretar ansettelse av
skolens personell. Ansettelsesmyndighet for vikariater for mindre enn ett skoleår og ikkepedagogisk personale kan delegeres til rektor.
Foreningen tegnes av styrets leder samt ett av styremedlemmene. Styret kan meddele
prokura.
Styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som har slik
særlig betydning for medlemmet selv eller nærstående at medlemmet må anses for å ha en
fremtredende personlig eller økonomisk interesse i saken.
Det føres protokoll over de saker som behandles i styret.
Styremøte skal holdes når lederen bestemmer det eller når et flertall av styremedlemmene
krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes
med et flertall av de avgitte stemmene,. Ved stemmelikhet teller møtelederen med dobbelt
stemme.
§ 10 Rektor
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Rektor er den pedagogiske og administrative leder av skolen. Rektor har ansvar for at
vedtektene, lover, forskrifter, reglement, instrukser og styrevedtak blir fulgt.

§ 11 Ansatte
Personalet må være lojal mot og aktivt fremme skolens basis og formål slik dette er nedfelt i
skolens dokumenter.
§ 12 Rådsorganer
Ved skolen skal det være lærerråd, samt de rådsorganer som friskoleloven krever, elevråd og
foreldreråd (grunnskoler).
Det kan etableres råd for andre ansatte om et flertall av de ansatte ønsker det.
Styret fastsetter regler for rådene.
§ 13 Vedtektsendring
Årsmøtet for foreningen kan vedta endring av vedtektene. Endringer krever enstemmighet
blant begge medlemmer. § 2a kan ikke endres.
§ 14 Oppløsning
Oppløsning kan bare behandles på ordinært årsmøte. Det skal velges et avviklingsstyre som
skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre og får stilling som
avviklingsstyre dersom intet valg foretas.
Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle Egill Danielsen stiftelse.
Dersom også stiftelsen skal avvikles kan foreningens formue tilfalle annen
undervisningsinstitusjon på evangelisk luthersk grunn.
Ingen av medlemmene har krav på foreningens midler eller andel av disse.
Sammenslutning med andre foreningen eller deling av foreningen anses ikke som
oppløsning. Vedtak om sammenslutning eller deling og nødvendige vedtektsendringer i
denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelser om vedtektsendringer. Styret skal i
denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen eller delingen som årsmøte skal
stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens
kreditorer.
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