
 
 

 

Vedtekter for Toten Montessoriskole 
Vedtatt på årsmøte november 2020 

§ 1. Skolens organisasjonsform og navn 

Toten Montessoriskole er en forening, og foreningens navn skal være Toten Montessoriskole. 

 

§ 2. Formål 

Toten Montessoriskoles formål er å gi et faglig pedagogisk alternativ for grunnskolebarn fra             

1.–7. klasse. Toten Montessoriskole skal følge Maria Montessoris pedagogiske prinsipper, og           

skal drives etter Læreplan for Montessoriskolen. Skolen skal legge stor vekt på lokalbasert             

pedagogisk tenkning og elevenes / nærmiljøets kulturgrunnlag. 

 

§ 3. Organisasjon 

Toten Montessoriskoles øverste organ er skolestyret (heretter kalt styret). Styret fungerer 

som øverste myndighet og gjennomfører vedtak fattet pa årsmøtet og på styremøter. 

I tillegg skal det være et foreldreråd (heretter kalt FAU) og et elevråd. 

 

§ 4. Eierskap 

Toten Montessoriskoles elevers foresatte er medlem av Toten Montessoriforening. Hvert          

medlem har stemmerett, talerett, forslagsrett og møterett på årsmøtet. 

 

§ 5. Årsmøte 

Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført            

med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én            

stemme. Valg og avstemninger blir avgjort ved alminnelig flertall. Stemmelikhet avgjøres av            

møteleder.  

 

Årsmøtet velger et styre som består av minst fire faste medlemmer og ett varamedlem.              

Årsmøtet innkalles med minst 14 dagers varsel, og avholdes innen utgangen av november.             

Forslag som skal behandles på̊ årsmøtet skal være sendt til styret senest en uke før årsmøtet.                

Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.            

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på̊ sakslisten, med mindre 2/3 av de                

fremmøtte krever det. 

 

§ 6. Styrets sammensetning 

Styret består av minst fire faste medlemmer med stemmerett. Daglig leder har rett og plikt til                

å delta i styrets behandling av saker. Ansattrepresentant har rett til å være til stede på møter i                  

styret, til å si sin mening og få denne tilført protokollen. I tillegg kan en FAU-representant og                 

elevrådsleder inviteres til å delta på møte i de situasjoner der partene finner dette              

hensiktsmessig.  

 

Styret kan invitere ansatte i skoleledelsen der styret finner dette hensiktsmessig. Disse            

representantene får innkalling til styremøte. 
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Styrets medlemmer velges for to år, med mulighet for gjenvalg. Nylig konstituert styre velger              

selv styrets leder og nestleder blant de av styrets medlemmer som er valgt av årsmøtet. 

 

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede på møtet.              

Styret treffer sine beslutninger ved vanlig flertallsvedtak, og i tilfelle stemmelikhet har            

styreleder dobbeltstemme. 

 

Ved valg av styremedlemmer skal man bestrebe seg på å få medlemmer som er orientert i                

retning av de pedagogiske prinsipper som danner basis for Toten Montessoriskole. 

 

Styrets varamedlemmer har møterett, men ikke forslags-, tale- og stemmerett, i styrets møter.             

I de tilfeller der varamedlem fungerer som et styremedlem, utløser det alle rettigheter til et               

styremedlem, inkl. styrehonorar. 

 

§ 7. Styrets oppgaver 

Styret har den øverste ledelsen av skolen og har ansvar for at skolen drives i samsvar med                 

gjeldende lover, forskrifter og foreningens egne vedtekter. Styret fastsetter reglement og           

instrukser for skolen. 

 

§ 8. Styremøte, innkalling m. m. 

Styret holder minimum 4 møter i løpet av året, eller når styrets leder eller et flertall av                 

styremedlemmene ber om det. Leder eller sekretær innkaller til styremøtene. Skriftlig           

innkallelse med saksliste sendes styrets medlemmer med minimum en ukes varsel.  

 

Styremøtene ledes av styreleder, eller den lederen utpeker. Dersom verken styreleder eller            

nestleder er til stede, velger styrets øvrige medlemmer møtelederen. Møteleder skal sørge for             

at det føres protokoll over de saker som blir behandlet, og de beslutninger som fattes.               

Protokollen skal ha fortløpende sidetall. Tid og sted for møtene skal framgå av protokollen,              

likeså meningsforskjell mellom styremedlemmene som er til stede. Protokollen skal signeres           

iht. aksjelovens § 6-29. 

 

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret             

treffer sine beslutninger ved flertallsvedtak. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

 

§ 9. Prokura 

Når det gjelder de oppgaver som hører inn under styret etter vedtektenes § 8, er styrets leder                 

og daglig leder tildelt prokura og kan signere på̊ vegne av foreningen. 

 

§ 10. Regnskap og revisjon 

Regnskap for skolen skal føres av autorisert regnskapsfører og revideres av registrert revisor. 

 

§ 11. Opphør av skoledrift 

Dersom styret finner å ville foreslå opphør eller grunnleggende endring av skoledriften, skal             

dette behandles av styret og oversendes årsmøte ved Toten Montessoriskole for avgjørende            

behandling. 
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§ 12. Internkontroll 

Rutiner for internkontroll utarbeides av skolens ledelse og skal inkludere forhold rundt: 

a. Sikkerhet 

b. Arbeidsmiljø 

c. Vern av ytre miljø 

d. De særskilte forhold som omfattes av forskrift for HMS i barnehage og skole 

 

§ 13. Vedtektsendringer 

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter             

å ha vært på sakslisten, og blir avgjort ved kvalifisert flertall (⅔) av avgitte stemmer. 

 

§ 14. Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) 

FAU velges på første foreldremøte etter skolestart og består av minimum to foresatte. Leder              

av FAU velges på̊ første FAU-møte og har møterett som observatør i styret. 

 

§ 15. Valgkomité 

Valgkomiteen består av tre medlemmer valgt på årsmøtet. Medlemmene er oppnevnt for            

inntil to år av gangen. Valgkomiteen har som oppgave å avgi følgende innstillinger overfor              

styret: 

a. valg av medlemmer og eventuelle varamedlemmer til stiftelsens styre 

b. valg av medlemmer til og leder av valgkomiteen 

 

Valgkomiteen skal være et saksforberedende og rådgivende organ som gjennom sitt arbeid 

skal finne passende kandidater til styreverv. Valgkomiteen skal presentere sine kandidater for 

styret senest 4 uker før årsmøtet. 

 

§ 16. Skolepenger 

Størrelsen av skolepengene fastsettes minimum en gang hvert år av styret, og eventuelle             

endringer iverksettes ved oppstart av nytt skoleår hvis ikke særlige grunner tilsier noe annet. 
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