Vedtekter
Kapittel 1 – Navn og formål

Kapittel 2 - Medlemskap

§ 1.1 Foreningens navn

§ 2.1 Medlemmer

Foreningen heter Rudolf Steinerskolens Venner (RSV) Oslo.
RSV inkluderer foreldrerådet ved Rudolf Steinerskolen i Oslo, jf.
privatskoleloven § 5-4.

Alle foreldre og foresatte med barn på Rudolf Steinerskolen i Oslo,
samt skolens forvaltning og lærerkollegium er medlemmer av RSV.
Kapittel 3 – RSVs organisering

RSVs arbeidsutvalg inkluderer foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
I tillegg til skolens foreldre og foresatte er også skolens forvaltning
og lærerkollegium inkludert i nevnte organer.

RSV er organisert med et arbeidsutvalg, jf § 3.1 nedenfor, og et styre,
jf § 3.2 nedenfor. Generalforsamlingen er RSVs høyeste organ, jf
kapittel 6 nedenfor.

§ 1.2 RSVs formål

§ 3.1 Arbeidsutvalget (AU)

RSV har som formål:

RSVs arbeidsutvalg (AU) er sammensatt som følger:

• Å opprettholde et tillitsfullt forhold mellom foreldre og skolen.

Klasserepresentanter: I første klasse velges det en representant
fra Linden, Solrosen, Eventyrbrua, samt to fra Barnebråten. I andre
klasse velges to representanter, den ene for ett år og den andre for
to år. Senere velges representantene for to år av gangen. På denne
måten oppnås både kontinuitet og rotasjon.

• Å formidle informasjon og fremme gjensidig meningsutveksling
mellom skole og foreldre.
• Å sørge for at foreldre og foresatte er representert i ulike råd
og utvalg, herunder skolens styre.
• Å stimulere foreldre til positiv innsats for skolen og elevene,
samt tilrettelegge for inntektsbringende aktiviteter.
• Å stimulere lærere til positiv innsats til beste for skolen og
elevene, gjennom økonomisk støtte til målrettede tiltak.
• Å bidra med økonomisk støtte til skolens frivillige kulturtilbud,
samt konkrete tiltak til beste for skolens miljø.
• Å stimulere til et nært samarbeid mellom skole, foreldre og
lokalsamfunn i praktiske spørsmål.

Lærerrepresentanter/skolens ledelse: Lærerkollegiet velger to
representanter til RSVs arbeidsutvalg. I tillegg er daglig leder og
pedagogisk leder representanter.
Representanter fra lærerkollegiet og skolens ledelse kan ikke
velges til RSV AU sitt styre.

§ 3.2 RSVs styre
RSV ledes av et styre bestående av 4 medlemmer valgt av RSVs
generalforsamling. Alle RSVs medlemmer, med unntak av representanter valgt av og fra lærerkollegiet/skolens ledelse, kan velges
til styret. Leder velges for to år av gangen, de øvrige for ett år av
gangen. Alle med mulighet for gjenvalg. Disse skal ivareta
følgende roller:
• Leder
• Nestleder
• Sekretær
• Kasserer
Daglig leder og pedagogisk leder deltar på styremøter etter innkalling fra styret.

Kapittel 4 – RSVs arbeid
§ 4.1 Informasjon og dialog
Gjennom RSV skal lærerkollegiet regelmessig holde foreldrene
orientert om skolens utvikling, og foreldrerepresentantene skal på
sin side holde lærerkollegiet orientert om holdninger og ønsker
fra foreldregruppen.

§ 4.2 AU-møter
Styret er ansvarlig for å planlegge og innkalle til møter i AU, og
sender referat fra møtene til samtlige representanter. RSV avholder
normalt 4-5 AU-møter i hvert semester.

§ 4.3 Klasserepresentantenes oppgaver
Representantene skal holde klassens foreldre informert om viktige
saker fra RSVs arbeidsutvalg. Innad i klassen er representantene

ansvarlige for kontakt mellom foreldre og lærer, blant annet
gjennom forberedende foreldremøter.
Representantene er ansvarlige for at det i hver klasse velges
representanter til aktuelle verv.

§ 4.4 RSVs markeder og dugnader
RSV arrangerer i løpet av høstsemesteret et høstmarked og et
julemarked. I løpet av vårhalvåret arrangeres det ute– og innedugnad på skolen.

Kapittel 5 – RSVs midler og forvaltning av
disse
§ 5.1 RSVs midler – fordeling
Midler til finansiering av RSVs virksomhet i samsvar med ovenstående formålsparagraf ska!es til veie ved markeder, frivillig
bidrag og innsamlinger.
En av RSVs viktigste oppgaver er å støtte opp om de frivillige
kulturtilbudene ved skolen. Dette vil gi alle elever muligheten
for deltakelse, og de ulike tilbudene vil berike skolens fest- og
hverdager.
Styret behandler søknader om midler og utarbeider forslag til
fordeling av disse i tråd med de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Dette legges frem for AU til behandling og vedtak. Dette
godkjennes ved alminnelig flertall blant de fremmøtte.
Retningslinjer for fordeling av midler utarbeides og vedtas av AU.

§ 5.2 RSVs regnskap
Regnskapet føres av RSVs kasserer. Regnskapsåret følger skoleåret.
Foreningens regnskap skal revideres av en revisor.

Kapittel 6 - Generalforsamling
§ 6.1 RSVs øverste organ
Generalforsamlingen er RSVsøverste organ, og ordinær generalforsamling avholdes årlig i perioden 1.september – 1.november.
Innkalling til generalforsamlingen skal sendes skriftlig til alle RSVs
medlemer med minimum 14 dagers varsel.
Valgkomiteen er ansvarlig for å finne aktuelle kandidater til
vervene som styremedlemmer, samt valgkomite.
Om valgkomiteen ikke har funnet aktuelle kandidater til alle verv,
velges disse på RSVs generalforsamling
Faste punkter på generalforsamling:
• Gjennomgang av årsrapport og regnskap.
• Valg av valgkomiteen for kommende skoleår.
• Valg av medlemmer til RSVs styre.
Forslag om vedtektsendringer skal forelegges generalforsamlingen
og må være sendt ut til medlemmene med 14 dagers varsel
sammen med innkalling.
Ordinære vedtak i generalforsamlingen fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte med stemmerett, mens vedtektsendringer
krever 2/3 flertall blant de fremmøtte med stemmerett.
RSVs styre kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling
ved behov, med minst 14 dagers varsel.

Kapittel 7 – Valg
§ 7.1 Valg av representanter til skolens styre
RSV skal velge to styremedlemmer og ett varamedlem til skolens
styre. Disse velges blant skolens foreldre og foresatte med barn på
skolen. Valg av styremedlemmene skje på følgende måte:
• AU melder aktuelle styremedlemskandidater til valgkomiteen.
• Valgkomiteens innstilling leveres styret.
• Valg av styremedlemmer til skolens styre skjer på et ordinært
AU-møte innen utgangen av året.
• Valget avgjøres ved alminnelig flertall blant de fremmøtte
med stemmerett.

Kapittel 8 - Juridisk status og ansvarsforhold
Foreningen Rudolf Steinerskolens Venner er en selvstendig juridisk
person. Dens medlemmer har ikke personlig ansvar for foreningens
forpliktelser.

Kapittel 9 - Oppløsning og avvikling
Foreningen kan oppløses etter forslag fra styret, dersom 2/3 av
medlemmene skriftlig stemmer for dette.
I tilfelle oppløsning skal AU disponere foreningens midler i
samsvar med dennes formål.
Vedtatt 2. juni 2008

