
Sak 107/2022 Vedtektsendring

Forslag til nye vedtekter:

Vedtekter for Innherred Kristne Skole

§ 1 Navn og organisering

Innherred kristne skole er organisert som en forening, og registrert i Enhetsregisteret med

organisasjonsnummer 998733162.

Foreningen Innherred kristne skole utgår fra seks stiftere.

Medlemmer i foreningen er de som er valgt som medlemmer og varamedlemmer i styret.

§ 2 Lovgrunnlag

Innherred kristne skole er en kristen grunnskole og drives etter lov om frittståande skolar

(friskolelova), med tilhørende forskrifter.

§ 3-1 Foreningens formål

Foreningens formål er å drive en kristen friskole.

§ 3-2 Skolens formål

Innherred kristne skole skal hjelpe foreldrene med å gi den kristne undervisning og oppdragelse

som dåpen forutsetter. Skolens kristendomsundervisning er således en vesentlig del av den kristne

menighets dåpsopplæring.

Skolen skal legge til rette for at elevene i møte med Guds ord og et kristent miljø kan vinnes for

Kristus, få næring og vekstvilkår for en bibelsk sunn og rett tro på Jesus som Frelser og et levende

håp om det evige liv.

I tillegg til å gi solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper vil skolen søke å utvikle

den enkelte elevs evner og anlegg for derigjennom å gi elevene hjelp til å kunne leve et rikt liv til

Guds ære og medmenneskers gang, samt en sunn og ansvarlig forvaltning av hele skaperverket.

§ 4-1 Grunnlag og kristent ståsted

Grunnlaget for Innherred kristne skole sin skolevirksomhet er Den Hellige Skrift, forstått og brukt

i lys av Bibelens egne Kristusvitnemål og skriftsynet til Jesus og apostlene, dvs.:

1. Skriftens vitnemål om seg selv. Bibelen er Guds Hellige Ord, gitt ved Den Hellige Ånd,

troverdig og urokkelig, helt gjennom Guds Ord gitt i menneskelig språk.

2. Bibelens ord – slik det opprinnelig ble gitt – er uten feil og selvmotsigelser i alt det uttaler

seg om når det blir forstått i samsvar med sine egne forutsetninger. Skriftens ord må tolkes
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ved Skriften selv. Bibelen er Guds åpenbaringsord, gitt oss som veiledning til frelse og

evig liv. Den er den eneste, sanne og fullt ut tilstrekkelige, klare og absolutte autoritet og

norm i alle spørsmål som vedkommer kristen tro, lære og liv.

3. Den evangelisk-lutherske læren som er nedfelt i bekjennelsesskriftene*) til Den Norske

Kirke er i samsvar med Skriften og følgelig bekjennelsesgrunnlaget for Innherred kristne

skole sin virksomhet. Sentralt i denne læren står overbevisningen om «Skriften alene»,

«rettferdiggjørelsen ved tro på Kristus alene» og den evangeliske kirkeforståelsen som

legger vekt på det allmenne prestedømmet og nådegavehusholdet.

*) Omfatter de tre oldkirkelige symbolene (den apostoliske-, den nikenske- og den athanianske

bekjennelsen), i tillegg den augsburgske bekjennelse og Luthers lille katekisme.

§ 4-2 Grunnlag for undervisningen

De som tar del i undervisningen må dele tro og bekjennelse med det som går fram av § 4-1.

Rektor har ansvar for at skolens formål- og grunnlag (§ 3 og 4-1) får prege hele skole- og

læringssituasjonen.

Undervisningen må skje i samsvar med Bibelens lære og bekjennelsesgrunnlaget. Det er ønskelig

at kristne holdninger og kristent verdisyn må få prege undervisningen i alle fag. Undervisningen

må gjøre det mulig for elevene å kunne lære å forstå seg selv og andre som:

1. Skapt av Gud til et liv i en verden skapt av Gud

2. Falne skapninger som er gjenstand for Guds frelsende kjærlighet i Jesus Kristus

3. Evighetsvesen som skal stå til ansvar for Gud

Skolen vil benytte litteratur, musikk, drama, rollespill, internett, film og andre kulturytringer, men

på en slik måte at det ikke bryter med Bibelens verdigrunnlag.

Ut fra kristen etikk, og for å unngå konflikter og situasjoner på bakgrunn av samvittighets- og/eller

overbevisningsspørsmål, skal skolen avstå fra bruk av dans/diskotek, kino og teater o.l.

§ 4-3 Samarbeid med hjemmet

Foreldrene har, som en gudgitt oppgave, hovedansvaret for undervisning og oppdragelse av sine

barn. Ved å sende sine barn til skolen, overlater de en del av dette ansvaret til skolen.

Skolen forplikter seg til å hjelpe foreldrene med denne oppgaven i samsvar med skolens grunnlag,

formål, undervisningsplaner og reglement.

Et nært samarbeid mellom skole og hjem er en forutsetning for å nå skolens mål.

§ 4-4 Skolen og elevene

Guds Ord skal ha en sentral plass i skolen. Elevene skal møte ordet ved forkynnelse og gjennom

arbeid med bibeltekster og annet undervisningsmateriell. Denne undervisningen må gjøres

meningsfylt for elevene på alle klassetrinn ut fra deres forutsetninger.
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Skolen skal arbeide for å oppleves som et fellesskap preget av tillit, ærlighet, åpenhet og respekt

for hvert enkelt menneskes verd, der takknemlighet og glede naturlig hører hjemme. For at alle i

skolesamfunnet skal kunne trives, vil skolen også legge vekt på god orden og disiplin. Brudd på

reglement og normer må føre til reaksjon preget av fasthet, omsorg og kjærlighet, og det må være

rom for oppgjør og tilgivelse.

Skolen har et utvidet timetall i kristendomsfaget, men det betyr ikke en tilsvarende reduksjon av

kvalitet og omfang i andre fag i forhold til den offentlige skole. Skolen vil derfor gjøre sitt beste

for å:

1. utruste elevene med gode kunnskaper og ferdigheter,

2. utvikle de evner og anlegg Skaperen har lagt ned i den enkelte,

3. motivere elvene til å yte det beste,

4. sette den enkelte elev i stand til å fylle sin plass i hjem og menighet, arbeids- og

samfunnsliv,

5. formidle kallet til vitnetjeneste og misjon.

Opplæringen i skolen må søke å fremelske et ekte tjenersinn hos elevene. De må utfordres til å

være opptatt av hva som er det beste for sine medmennesker, og til å spørre etter hva Gud vil i alle

livets situasjoner.

§ 5-1 Styret

Styret er skolens øverste myndighet.

Styret består av minst fire medlemmer og i tillegg velges to varamedlemmer. Funksjonstiden for

styrets medlemmer er 3 år og 1 år for varamedlemmene.

Styret konstituerer seg selv med formann og nestformann. Rektor er styrets saksforbereder og

sekretær.

Styret er vedtaksført når minst 3 styremedlemmer deltar. Styremedlemmer kan delta digitalt i

styremøte. Ved stemmelikhet avgjøres saken med formannens stemme.

Rett til å være tilstede på styremøte, til å si meningen sin og få denne tilført protokollen, har de

som nevnes i §5-1 i friskoleloven.

§ 5-2 Valg av styre

Styret i foreningen avholder årlig medlemsmøte innen utgangen av april, der det foretas valg i hht

vedtektene. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Styremedlemmer som skal utgå av styret ved første og andre valg avgjøres ved loddtrekning.

Til styret kan bare velges bekjennende, bibeltro kristne menn, med evangelisk-luthersk

bekjennelse.

§ 5-3 Styrets oppgaver

Styret har den øverste ledelsen av skolen og skal se til at skolen blir drevet i samsvar med
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gjeldende lover og forskrifter. Styrets oppgaver er presisert i §5-2 i friskolelova.

§ 6 Daglig leder

Rektor er Innherred kristne skoles daglige leder, og ansettes av styret. Rektor er forpliktet til å

følge instruks for stillingen som er vedtatt av skolens styre.

§ 7 Økonomiforvaltning

Alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode, jfs privatskoleloven § 6-3

første ledd.

Ved driftsmessig overskudd kan styret gjøre vedtak om å overføre inntil 10% av det mottatte

statstilskuddet fra ett regnskapsår til neste, og disse midlene må gå til driftsutgifter det påfølgende

skoleåret, jfr økonomiforskriften kap 4.

Videre kan styret vedta å sette av inntil 15 % av det mottatte statstilskuddet til investeringsfond.

Styret må gjøre vedtak om hvilke formål investeringsfondet skal benyttes til og når investeringen

skal være gjennomført, jfr økonomiforskrift kap 5.

§ 8 Endring av vedtekter

Vedtektene kan bare endres med minst 2/3 flertall i styremøte.

§ 9 Opphør

Opphør av skolens virksomhet krever 2/3 flertall i styremøte.

Utdanningsdirektoratet gis omgående melding og for mye utbetalt statstilskudd skal betales tilbake

til direktoratet, jfr § 6 i økonomiforskriften.

Styret kan søke om at eventuelle fondsmidler blir overført til annen skolevirksomhet etter

friskolelova, jfr Økonomiforskriften kap 5 (§ 11). Formue ut over dette som skolen måtte besitte,

skal tilfalle en undervisningsinstitusjon på evangelisk-luthersk grunn.

Vedtatt i styret for Innherred kristne skole den 12.11.2022

Per Ola Hovd

Håvard Kvalvik

Endre Overøye

Steinar Kvalvik

Håvard Fjell

Leonard Hovd
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