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 Kommunestyre  

 
 
Godkjenning av utkast til vedtekter og regelverk for bruk som grunnlag i videre 
arbeid med opprettelse av Sjunkhatten folkehøgskole 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret godkjenner at utkast til vedtekter og regelverk for Sjunkhatten folkehøgskole kan 
brukes som grunnlag i videre arbeid med opprettelsen av skolen. 
 

 
Vedlegg: 
04.06.2020 ADVHELG-#13052-v1-Vedtekter 1443689 

04.06.2020 ADVHELG-#15505-v1-
Regelverk_for_driften_av_Stiftelsen_Sjunkhatten_folkehøgskole 

1443691 

04.06.2020 ADVHELG-#15139-v1-Styreinstruks 1443687 
 
Bakgrunn: 
I arbeidet med opprettelse av Sjunkhatten folkehøgskole har man nå, for sikre videre framdrift i 
etableringen, behov for at eier av prosjektet godkjenner bruk av utkast for vedtekter og regelverk for 
stiftelsen til bruk i videre arbeid med opprettelse av skolen. Fauske kommune er eier av prosjektet, 
prosjektansvar ligger under Fauna KF. 
 
Stiftelsen skal ikke opprettes nå, men det er i arbeidet med finansieringspakken for skolebygget et 
behov for vedtekter og regelverk for skolen slik at de kan brukes som underlag i søknader om 
investeringsstøtte.  
 
Stiftelsen opprettes når finansieringspakken for skolebygget og internatet er på plass. Fauske kommune 
vil på det tidspunkt, når stiftelsen skal opprettes, måtte ta stilling til stiftelsesdokumenter. 
 
 
Saksopplysninger: 
Advokathuset Helgeland har, på oppdrag fra og i samarbeid med styringsgruppa i prosjektet, utformet 
vedtekter og regelverk for Sjunkhatten folkehøgskole. Arbeidet har pågått fra høsten 2019 til mars 2020. 
I styringsgruppa sitter representanter fra blant annet Nasjonal kompetansetjeneste for barn og ungdom, 
Valnesfjord helsesportsenter, FFO Nordland og Fauske kommune.  
 
Vedlagt ligger dokumentene: 
 

1. Vedtekter 

 
2. Utkast til regelverk for drift  



 
3. Utkast til styreinstruks for Sjunkhatten folkehøgskole, til orientering 

 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Fauske kommune er prosjekteier for etableringen av Sjunkhatten folkehøgskole. Når det nå er behov for 
godkjenning til bruk av utkast til vedtekter og regelverk, er det viktig fordi det vil være med på å sikre 
videre framdrift i prosjektet. Vi har vært i kontakt med potensielle bidragsytere som har som krav at 
disse dokumentene må foreligge før søknad om støtte kan leveres. Dette for at givere skal sikre at deres 
midler går til allmennyttige formål.  
 
Arbeidet med etableringa av Sjunkhatten folkehøgskole har fortsatt trykk og framdrift. Hovedfokuset er 
fortsatt å få på plass en finansieringspakke for det universelt utforma skolebygget og internatet. Ei 
godkjenning til bruk av utkast til vedtekter og regelverk i søknadsarbeidet må sees i sammenheng med 
dette. Det betyr ikke at stiftelsen opprettes nå, men at man prosjekteier gir en godkjennelse av at 
utkastene til dokumentene kan brukes i det videre arbeidet med finansieringspakken for opprettelsen av 
Sjunkhatten folkehøgskole 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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VEDTEKTER 
For 

Stiftelsen Sjunkhatten Folkehøgskole 
 
 
 

§ 1.  Navn.   
 

Stiftelsens navn er Sjunkhatten Folkehøgskole.   
 
§ 2.  Forretningskontor. 

 
Stiftelsens forretningskontor skal være i Fauske kommune.   
 
§ 3.  Stiftelsens formål.  
 
Sjunkhatten Folkehøgskole er en ideell, næringsdrivende  stiftelse  med  formål  å drive folkehøgskole 
i samsvar med det regelverk og de offentlige bestemmelser for øvrig som til enhver tid gjelder for 
drift av folkehøgskoler. 

 
Sjunkhatten Folkehøgskole være en livssynsnøytral folkehøgskole med et opplæringstilbud som 
trygger og motiverer for videre utdanningsløp, arbeid og samfunnsengasjement.   
Skolen skal i særlig grad utvikle og legge til rette for at en betydelig andel av elevene kan ha 
funksjonsnedsettelser.   
 
Innenfor stiftelsens formål og regelverk kan skolen drive kurs- og konferansevirksomhet.   
 
§ 4.  Regelverk for skolens drift.   
 
Innenfor bestemmelsene i § 3 skal det utarbeides nærmere regler for skolens drift.   
Regelverk etter disse bestemmelsene utarbeides av styret, og endringer av regelverket skal 
godkjennes av styret.   
 
§ 5.  Stiftelsens kapital.   
 
Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre NOK 400.000,-.   
 
Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra 
eller etter retningslinjer fastsatt av styret.   
Beslutning om at slike midler skal tillegges grunnkapitalen skal alltid treffes av styret.   
Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er vilkår knyttet til disposisjonen som ikke er i samsvar 
med stiftelsens formål.   
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Overskudd av stiftelsens drift skal tillegges stiftelsen egenkapital og kan bare benyttes i samsvar med 
stiftelses formål. 
 
§ 6.  Styret.   
 
   6.1.  Stiftelsens styre – som også er skolens styre etter Folkehøgskoleloven - skal ha 
              5-7 medlemmer.   
  Stiftelsens styre utpeker selv inntil 3 medlemmer.   
 Av selskapets øvrige medlemmer utpekes 1 medlem med personlig varamedlem av Fauske 
              kommune.  
              Likeledes utpekes 1 medlem med personlig varamedlem av Funksjonshemmedes 
              Fellesorganisasjon Nordland ( FFO Nordland) 
 
    6.2.  Fra det tidspunkt skolen er i drift skal skolens faste ansatte ha rett til å peke ut  
  1 styremedlem med personlig varamedlem.    
 
    6.3.  Fra det tidspunktet skolen er i drift og så lenge skoleåret varer skal elevene oppnevne en 
              elevrepresentant med personlig varamedlem til styret. 
              Elevrepresentanten skal  ha møterett i styret med tale, forslags- og 
              stemmerett.  
 
    6.4.  Oppnevning av nytt styre etter bestemmelsene ovenfor skal finne sted på det møtet som skal  
  behandle årsoppgjøret – senest den 30. juni hvert år.   
 
    6.5.  Styremedlemmenes  funksjonstid er to år, imidlertid slik at styremedlem og varamedlem 
              utpekt av Fauske Kommune skal ha funksjonstid tilsvarende det sittende kommunestyrets 
              valgperiode. 
              Styret velger selv sin leder og nestleder.   
 
    6.6.  Så langt mulig skal styret, Fauske kommune og FFO Nordland konferere om oppnevning av 
              styret slik at styrets sammensetning ivaretar hensynet til kjønnsbalanse og kompetanse i 
              henhold til lovgivningens krav.   
 
§ 7.  Daglig leder.   
 
Stiftelsen skal ha en daglig leder som skal være folkehøgskolens rektor.   
 
§ 8.  Representasjon utad.   
 
Styrets leder alene eller to av styrets øvrige medlemmer i fellesskap innehar stiftelsens signatur.   
Daglig leder skal ha prokura og styret skal for øvrig meddele prokura og spesialfullmakter.   
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§ 9.  Forholdet til stiftelsesloven.   
 
For de spørsmål som ikke er regulert i vedtektene og til utfylling av vedtektsbestemmelsene, gjelder 
lov om stiftelser til enhver tid.   
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REGELVERK 
FOR 

DRIFTEN  
AV 

STIFTELSEN SJUNKHATTEN FOLKEHØGSKOLE 
 
 
 

Regelverket er fastsatt av skolens styre i hht. vedtektenes § 4.   
 
 
 

1. Verdigrunnlag for skolen.   
 
Sjunkhatten folkehøgskole skal være en frilynt folkehøgskole med tilgjengelighet for 
mangfoldet av søkere.   
Skolen skal være et forbilde innen universell utforming og slik kunne gi unge mennesker med 
funksjonsnedsettelser et likestilt folkehøgskoletilbud.   
 

2. Skoleplaner.   
 
Innenfor rammene av skolens verdigrunnlag og det regelverk og de offentlige bestemmelser 
som gjelder for drift av folkehøgskoler, fastsetter styret skolens undervisningsplaner til 
enhver tid – herunder hvilke linjer, fellesfag og valgfag skolen skal tilby.   
 

3. Skolens organer.   
 
I hht. det lovverk som gjelder for folkehøgskoler og stiftelser samt av skolens vedtekter, skal 
Skunkhatten folkehøgskole ha følgende organer: 
 
3.1. Styret. 
Styret er stiftelsens og skolens øverste organ.   
Bestemmelser om valg av styre fremgår av vedtektene.   
 
3.2. Daglig leder. 
Stiftelsen Sjunkhatten folkehøgskole skal ha en daglig leder som skal være skolens rektor.   
Det tilkommer daglig leder de lovbestemte fullmakter som fremgår av så vel lov om 
folkehøgskoler som av lov om stiftelser.   
 
3.3. Elevråd. 
 
3.3.1. 
Styret skal påse at det senest innen 30 – tretti – dager etter skolestart velges et elevråd av og 
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blant helårsstudentene ved skolen.   
 
Elevrådet skal bestå av en elev med personlig varamedlem fra hver av linjene som skolen 
tilbyr i det aktuelle skoleåret.   
 
3.3.2. 
Valgene finner sted som separate valg av og blant elevene ved hver av linjene.   
Valgene skal finne sted som skriftlig valg.   
Ved valg mellom flere kandidater blir den valgt som oppnår flest stemmer.   
 
Elevrådet velger selv sin leder og nestleder.   
Den som blir valgt som leder skal være elevenes representant i styret for Stiftelsen 
Sjunkhatten folkehøgskole med nestleder som personlig varamedlem.   
 
3.3.3. 
Elevrådets oppgaver er å fremme og ivareta elevenes interesser ved skolen, herunder også 
elevenes bosituasjon ved skolen.   
 
3.4. Disiplinærråd. 
 
3.4.1. 
Styret skal oppnevne et organ for behandling av disiplinærsaker i hht. skolens 
ordensreglement.   
Disiplinærrådet skal bestå av fire medlemmer, hvorav skolens rektor, undervisningsinspektør 
og internatleder er faste medlemmer.   
Rådets fjerde medlem skal være den aktuelle linjelæreren, eller dersom overtredelsen har 
funnet sted utenfor skoletiden – den aktuelle tilsynslæreren.   
 
3.4.2. 
Disiplinærrådets avgjørelser er begrenset til følgende reaksjoner: 
 
- Påtale 
- Skriftlig advarsel 
- Bortvisning fra skolen for en tidsbestemt periode 
- Permanent utvisning fra skolen 
 
3.4.3. 
Avgjørelser i disiplinærsaker skal treffes uten unødig opphold og skal være skriftlig.   
 
Rådets avgjørelser kan påklages til styret innen 3 – tre – uker fra avgjørelsen er gjort kjent for 
eleven.   
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3.5. Eventuelle andre organer. 
Som ledd i arbeidet med å styrke skolens identitet og undervisningstilbud, kan styret 
oppnevne  rådgivende organer som kan bestå av, men ikke er begrenset til, representanter 
fra nærmiljøet (Valnesfjord-grenda), kommunen, fylkeskommunen,NAV, organisasjoner for 
funksjonshemmede, Valnesfjord Helsesportsenter, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og 
ungdom med funksjonsnedsettelser, Statskog, Sametinget, idretts- og friluftsorganisasjoner, 
tidligere elever ved skolen m.v.   
 
Styret fastsetter rammene for rådets arbeid.   
 

4. Ordensreglement.   
 
Styret skal påse at det til enhver tid er utarbeidet et ordensreglement for skolen.   
Av reglementet skal klart fremgå hva som ikke er tillatt adferd på skolen og i situasjoner nært 
tilknyttet skolen.   
Likeledes skal klart fremgå hvilke reaksjoner som kan brukes dersom elever bryter reglene i 
ordensreglementet.   
 
Daglig skal påse at alle elver gjøres kjent med ordensreglementet.   
 

5. Selvevaluering.   
 
Det påhviler styret ansvaret for å påse at det utarbeides prosedyre for selvevaluering og 
kvalitetsutvikling som sikrer tilsatte og elever medvirkning.  Likeledes skal styret påse at det 
utarbeides en årlig selvevalueringsrapport som skal være offentlig tilgjengelig.   
 

6. Dokumentasjon for elevens læringsprogram og deltakelse.   
 
Det påhviler styret ansvar for at det utarbeides dokumentasjon over elevens læringsprogram 
og deltakelse.  Dokumentasjonen må være utformet slik at den gir grunnlag for vurdering av 
realkompetanse inn mot utdannelsessystem og arbeidsliv.   
 

7. Kvalitetsdokumentasjon.   
 
Det påhviler styret ansvaret for at det utarbeides dokumentasjon som klargjør og definerer 
skolens verdigrunnlag og målsetting.   
Dokumentasjonen skal omfatte prosedyrer i hht. bestemmelsene ovenfor under pkt. 5 og 6.   
 

8. Forholdet til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).   
 
Skolen åpner for at enkelte elever kan ledsages av brukerstyrt personlig assistent for hele 
eller deler av døgnet. 
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Styret skal påse at det utarbeiodes et regelverk som ivaretar rettigheter og plikter for  
BPA-personell som oppholder seg på skolen og/eller er bosatt på skolens internat.   
 
Rektor skal påse at regelverket gjøres kjent og aksepteres av den enkelte assistent.   
 
 
 



1/6 

STYREINSTRUKS 

FOR 

SJUNKHATTEN FOLKEHØGSKOLE 
 
 
 

1. Instruksens formål.   
 
Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, stiftelsestilsynets 
retningslinjer, stiftelsesdokumentet og stiftelsens vedtekter og regelverk etter vedtekten § 4 
samt folkehøgskoleloven og forskrifter til loven.  
Styret skal sørge for en forsvarlig og hensiktsmessig organisering av stiftelsen.  
 
Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling, herunder hvilke 
saker som skal styrebehandles, styremedlemmenes og ansattes plikter overfor styret og 
regler for innkalling og møtebehandling.   
 
Styreinstruksen suppleres av vedtatte planer og retningslinjer for eierskapsutøvelse og 
internkontroll.   
 
Styreinstruksen er vedlagt protokollen fra møtet hvor den ble vedtatt.   
 

2. Styrets sammensetning, fullmakter og organisering.  
 
Bestemmelse om antall styremedlemmer, tjenesteperiode og andre forhold vedrørende 
styrets sammensetning fremgår av vedtektene og stiftelsesloven samt av folkehøgskoleloven 
og forskriftene til loven.   
 
Styret supplerer seg selv så langt ikke annet fremgår av vedtektene.   
 
Vedtektene har bestemmelser om stiftelsens representasjon utad.   
 

3. Forvaltning av stiftelsens kapital.   
 
Forvaltningen av stiftelsens kapital hører under styret.  Styret skal sørge for en forsvarlig 
organisering av formuesforvaltningen.   
 
 

4. Stiftelsens formål.   
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Stiftelsens formål er å drive folkehøgskole i samsvar med det regelverk og de offentlige 
bestemmelser for øvrig som til enhver tid gjelder for drift av folkehøgskoler.   
 
Stiftelsens styre skal opptre uavhengig og ikke anse seg bundet av andre hensyn enn 
hensynet til stiftelsens formål.   
 
Styret skal ha god kjennskap til innholdet og betydningen av vedtektenes angivelse av 
stiftelsens formål samt det regelverk for skolens drift som er hjemlet i vedtektenes 
bestemmelser.  
Styret skal jevnlig diskutere hva som vil ivareta stiftelsens formål.   
 
Styret skal utarbeide en årlig plan for formålsrealisering i stiftelsen.  Planen skal inntas i 
styreprotokollen fra styremøtet som vedtar denne.   
 

5. Styrets tilsynsansvar.   
 
Styret skal føre tilsyn med ansatte og stiftelsens virksomhet for øvrig – herunder at kravene i 
Lov om Folkehøgskoler og forskrifter gitt i medhold av loven,  ivaretas på en betryggende 
måte.   
 
Styret skal holdes orientert om stiftelsens økonomiske stilling og plikter å påse at 
virksomheten, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.   
 
Avtaler mellom stiftelsen og andre virksomheter skal nedtegnes skriftlig, og fremlegges for 
styret til behandling dersom de er av vesentlig økonomisk betydning for stiftelsen.   
 

6. Saker som skal styrebehandles.   
 
Følgende forhold skal behandles av styret: 
 
-  Velge styrets leder og nestleder 
- Velge styrets medlemmer i samsvar med stiftelsens vedtekter så langt ikke annet  
  følger av vedtektene 
-  Ansettelser og vilkår for ansettelse i hht. pkt. 11 
-  Utarbeidelse av budsjett for virksomheten i hht. pkt. 12 
-  Avgi beretning og revidert resultatregnskap og balanse med forslag til anvendelse av  
  årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd etter pkt. 13 
-  Fastsette planer, instrukser og retningslinjer for virksomheten etter pkt. 14-17 
-        Behandle klager på disiplinærrådets avgjørelser 

-  Meddele eventuell prokura 
-  Saker av stor betydning eller av uvanlig art 
 
Basert på de til enhver tid overordnede målsetninger og strategier for stiftelsen 
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utarbeider styret årlig en langtidsplan for styresaker, som beskriver de sentrale temaer 
styret ønsker å fokusere på i det kommende året.  

 
 
  
 

7. Innkalling til styremøte og forberedelse.   
 
Styrets leder sørger for behandling av saker som hører inn under styret og er ansvarlig for å 
kalle inn til styremøter.  Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler 
bestemte saker.   
 
Skriftlig innkalling med angivelse av dagsorden og tid og sted for møtet, sendes 
styremedlemmene i god tid før møtet.  Unntaksvis kan styret innkalles muntlig.   
 
Styrets leder skal sørge for at saker til behandling i styret er forberedt slik at styret har 
tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.   
 
Ekstraordinære styremøter bør innkalles med minst en ukes varsel, men styret kan kalles inn 
på kortere varsel dersom sakens natur tilsier raskere styrebehandling.   
 
Dersom ingen av styremedlemmene har innvendinger, kan sakkyndige og/eller øvrige 
personer som har relevante opplysninger, bli innkalt til styremøtene.   
 

8. Styrets saksbehandling.   
 
Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan behandles 
skriftlig eller på annen betryggende måte.   
 
Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet 
behandling av saker som behandles uten møte.   
 
Daglig leder/rektor har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, 
med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.   
 
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede eller 
deltar i styrebehandlingen.   
 

9. Styreprotokoll.  
 
Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.  Den skal minst angi tid og sted, deltakere, 
behandlingsmåten og styrets beslutninger.  Styret bør beskrive og begrunne alle vedtak som 
er av betydning for stiftelsen.  Alle sider av en sak bør fremgå av protokollen.   
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Er styrets beslutning ikke enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og mot.  Et 
styremedlem som ikke er enige i en beslutning kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.  
Tilsvarende for daglig leder.  Protokollen skal signeres av alle de medlemmer som har deltatt 
i styrebehandlingen.  Styret kan etablere egne rutiner for elektronisk distribusjon og 
signering av styrets dokumenter. 
   

10. Styrets godtgjørelse 
 
Styret skal ha en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid tilpasset det som er vanlig nivå for 
tilsvarende skoler organisert som stiftelser. 
Godtgjørelsen skal fastsettes med et fastledd og dessuten med honorar for hvert møte. 
Møter som finner sted telefonisk eller pr. e-post skal godtgjøres med halvt møtehonorar.  
 

11. Ansettelser og vilkår.   
 
Ved ansettelse av personell skal det legges betydelig vekt på å rekruttere fagpersoner som er 
utdannet i og/eller interessert i de faglige og pedagogiske utfordringer som ligger til grunn 
for driften av folkehøgskolen.   
Det er styret som ansetter rektor og fastsetter hans/hennes lønns- og arbeidsvilkår.   
Avlønningen skal normalt stå i rimelig forhold til stiftelsens økonomi og lønnsnivået for 
tilsvarende stillinger.   
Styret tilsetter øvrige pedagogisk – og annet personale etter innstilling fra rektor.   
Personalet skal enten ha tariffestede eller lovpålagte forsikringsordninger.   
 

12. Utarbeidelse av budsjett.   
 
Daglig leder/rektor, eventuelt sammen med styret eller stiftelsens økonomiansvarlige, skal 
utarbeide forslag til budsjett for hvert enkelt skoleår.  I den grad behovet synes å være til 
stede, skal det utarbeides langtidsbudsjett for en 3-5 årsperiode.  Budsjettet skal 
periodiseres slik at det følger normalt forløp av kostnadsstrømmene over skoleåret.   
 
I siste styremøte i vårsemesteret skal budsjettet for neste skoleår godkjennes.  I de tilfeller 
hvor de økonomiske forutsetningene endres i ikke ubetydelig omfang, skal både årsbudsjett 
og langtidsbudsjett revurderes.   
 

13. Regnskap og regnskapsføring.   
 
Styret skal sørge for at det føres regnskap for stiftelsen og at det ajourføres så ofte som 
nødvendig for at man til enhver tid har relevant beslutningsgrunnlag for økonomiske veivalg.   
Styret skal påse at regnskapene blir ført av bokførings- og regnskapskyndig person skal være 
ansatt i stiftelsen eller utført av en autorisert regnskapsfører.   
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Årsregnskapet og årsrapport skal undertegnes av styret i fellesskap og skal etter revisjon 
behandles av styret  senest innen 30.6. hvert år. 
I tilknytning til fastsettelse av årsoppgjøret skal styret årlig vurdere om det er ønskelig og / 
eller nødvendig  med et møte med stiftelsen revisor. 
 

14. Inntaks- og ordensreglement.  
 
Styret skal utarbeide inntaksreglement og likeledes ordensreglement for skolen.   
 

15. Internkontroll.   
 
Styret skal sørge for at det eksisterer en internkontroll som er i samsvar med gjeldende lover 
og forskrifter.  Skolen skal være opptatt av å hindre ulykker, og det skal av planverket fremgå 
handlingsplan og prosedyrebeskrivelse i tilfelle ulykker og krisesituasjoner.   
 

16. Vurderingssystem.   
 
Styret skal ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i lover og forskrift blir oppfylt.   
 

17. Kvalitetssystem.   
 
Styret skal ha et system for å følge opp elevenes resultater og sørge for at disse så langt 
mulig er i samsvar med andre folkehøgskoler.   
 

18. Inhabilitet.   
 
Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik 
særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet har en direkte eller 
indirekte personlig eller økonomisk særinteresse i saken.   
 
Et styremedlem kan heller ikke delta i saksbehandling eller avgjørelsen som når han eller hun 
har stillinger eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak 
som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når han eller hun i 
slik egenskap tidligere har deltatt i behandling av saken.   
 
Den enkelte plikter selv å påse at man ikke er inhabil i behandlingen av en sak.  Dersom 
vedkommende anser seg inhabil eller antar at det kan stilles spørsmål ved vedkommenes 
habilitet skal saken forelegges styret som tar stilling til habiliteten.  Konklusjonen 
protokollføres.   
 

19. Taushetsplikt.   
 
Styrets medlemmer og stiftelsens ansatte har taushetsplikt om det de under sin virksomhet 
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får kjennskap til, med mindre noe annet er særskilt bestemt i lov eller forskrift.  
Taushetsplikten gjelder også etter utløpet av funksjonstiden som styremedlem.  Styret har 
absolutt taushet om mulig kunnskap om enkeltpersoner og/eller når det gjelder grupper av 
personer og eventuelle forhold med tilknytning til den/disse, som de er blitt kjent med via 
sitt styrearbeid.   
Styremedlemmene skal underskrive taushetserklæring ved tiltredelse av sitt verv, og denne 
er gjeldende for perioden hvor de er valgt og for all ettertid.   
Elevrepresentanten kan ikke avkreves taushetsløfte, og skal fratre under behandlingen av 
taushetsbelagte saker.   
 

20. Ekstern informasjon.   
 
Med mindre styret gjør annet vedtak, er det kun styrets leder som er berettiget til å uttale 
seg på styrets vegne.  Alle eksterne henvendelser skal henvises til styrets leder.  Styrets leder 
kan gi daglig leder eller andre særlig fullmakt til å gi informasjon.   
 

21. Skolens plass i lokalsamfunnet.   
 
Styret skal selv bidra, sammen med elever, enkeltpersoner, grupper, lag og organisasjoner, til 
at skolen får et positivt omdømme i lokalsamfunnet.   
 

22. Endring av instruksen.   
 
Styret kan selv endre sin instruks dersom det er full enighet om dette blant 
styremedlemmene, eventuelt at det tilkommer bestemmelser i lov, vedtekter og/eller 
forskrift som krever slik endring.   


	0001 - Tilleggsinnkalling - Formannskap - 09.06.2020
	Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20
	Fauske, 04.06.20

	0002 - 077_20 Godkjenning av utkast til vedtekter og regelverk for bruk som grunnlag i videre arbeid med opprettelse av Sjunkhatten folkehøgskole
	0003 Vedlegg - ADVHELG-#13052-v1-Vedtekter
	0004 Vedlegg - ADVHELG-#15505-v1-Regelverk_for_driften_av_Stiftelsen_Sjunkhatten_folkehøgskole
	0005 Vedlegg - ADVHELG-#15139-v1-Styreinstruks
	STYREINSTRUKS
	FOR
	SJUNKHATTEN FOLKEHØGSKOLE


