
Vedtekter for Borgund folkehøgskole. 
 

§ 1 

NAVN 

Borgund Folkehøgskole med adresse Hatleholen, 6012 Ålesund. 

Sunnmøre Indremisjon (SI) som er tilsluttet Indremisjonsforbundet (ImF) eier og driver 

skolen. 

 

§ 2 

FORMÅL 

Målet for Borgund Folkehøgskole er å drive skolen i samsvar med Lov for folkehøgskolen. 

Borgund Folkehøgskole eies av Sunnmøre Indremisjon (SI) som er tilsluttet 

Indremisjonsforbundet. Eierorganisasjonen bygger på et evangelisk luthersk kristendomssyn 

og dette danner grunnlag for arbeidet ved skolen. Borgund Folkehøgskole vil arbeide for å 

føre videre den kristne folkehøgskoletanken i samsvar med organisasjonens historie og 

tradisjoner – og i møte med aktuelle impulser i en ny tid. 

 

Målsetting: 

1. Gi allmenndannende opplæring 

2. Fremme personlig vekst og utvikling  

Skolen fremmer personlig vekst og utvikling hos elevene, som selvstendige mennesker 

og medmennesker, gjennom fellesskap med andre og i møte med praktiske oppgaver 

3. Vekke og fremme personlig kristenliv  

Skolens forkynner evangeliet til frelse, fornyelse og tjeneste for slik å vekke og 

fremme personlig kristenliv. 

4. Inspirere og ta ansvar  

Skolen inspirerer og utfordrer til å ta ansvar for eget liv, og for andre mennesker, 

samfunn og miljø lokalt og globalt. 

5. Være en ressurs 

Skolen er en ressurs i lokalmiljøet i kretsarbeidet og en samlingsplass for kristenfolket 

på Sunnmøre. 

 

 

 

 § 3 

SKOLENS REPRESENTANTSKAP 

Kretsstyret i Sunnmøre Indremisjon utgjør skolens representantskap. 

Kretsstyret blir valgt på årsmøtet i Sunnmøre Indremisjon. 

 

 

§ 4 

REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER 

 

Skolens representantskap eller det organet det utpeker skal: 

- Se til at styret arbeider i samsvar med vedtektene 

- Godkjenne regnskapet 

- Godkjenne planer for oppussings- og reparasjonsprosjekt i forhold framlagte 

finansieringsplaner samt godkjenne låneopptak og pantsettelse av fast eiendom. 

- Godkjenne salg av eiendom. 



- Ved større utbyggingssaker skal planer, låneopptak og pantsettelse av fast eiendom legges 

fram for og godkjennes av årsmøte i Sunnmøre Indremisjon. 

- Velge eierorganisasjon sine representanter for skolens styre. 

- Gi innstilling til styret ved tilsetting av rektor. 

 

  

§ 5 

STYRET FOR SKOLEN 

Skolen ledes av et styre bestående av 6 medlemmer med 4 varamedlemmer. 

 

Styrets sammensetting og valg 

- Kretsstyret i SI velger 4 styremedlemmer for en 2-årsperiode, og der medlemmene står på 

valg skiftevis 2 og 2 hvert år. 2 varamedlemmer velges hvert år. Styreformann og 

nestformann velges blant de faste medlemmene hvert år. 

- Personalrådet ved skolen velger 1 representant og 1 vararepresentant for 2 år om gangen. 

- Elevene ved elevrådet for skolen velger 1 representant og 1 vararepresentant for 1 år. 

 

Rektor ved Borgund folkehøgskole har møteplikt i styret med tale- og forslagsrett, men ikke 

stemmerett. Rektor forbereder sakene for styret og er sekretær for styret. 

 

Leder sammen med rektor kaller inn til møte i styre så ofte han/ho finner det nødvendig, eller 

halvparten av styret krever det. Det skal normalt holdes fire møter i året. 

 

Styret er vedtaksført når det er sendt innkalling med sakliste og minst 4 av medlemmene er 

tilstede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. 

 

Styret for skolen er ankeinstans i bortvisnings- og utvisningssaker.  

 

 

§ 6 

STYRET SINE OPPGAVER 

Styret for skolen fører tilsyn med skoledriften og har ansvaret for at skolen blir drevet i 

samsvar med Lov om folkehøyskoler, Forskrifter og målsetting. jfr. Folkehøgskoleloven §2f. 

Det er utarbeidet egen instruks for skolens styre. Styret tilsetter rektor etter innstilling fra 

representantskapet eller det organet som representantskapet delegerer det til. 

 

 

§ 7  

SIGNATUR 

Styreleder og ett styremedlem i styret har sammen signaturrett. Styret kan tildele prokura. 

 

§ 8 

REGNSKAP OG REVISJON 

Styret skal sørge for at det blir ført regnskap i samsvar med god regnskapsskikk. Regnskapen 

skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 31.mars. Regnskapen skal revideres årlig av 

registrert eller statsautorisert revisor. 

 

 

 

 



§ 9 

LOJALITET 

 Det forutsettes at alle som velges inn i skolens styre eller tilsettes i stillinger ved skolen viser 

lojalitet overfor skolens målsetting og verdigrunnlag slik dette kommer fram i § 2 i vedtektene. 

Skolens personale som til daglig jobber relativt tett opp mot skolens elever må skrive under på 

og vise lojalitet ovenfor skolens verdidokument. Andre ansatte vil få tilbud om å skrive under 

på skolens verdidokument. 

 

§ 10 

VEDTEKTSENDRING 

Endringer i vedtektene kan bare gjøres av årsmøte i Sunnmøre Indremisjon etter innstilling fra 

skolestyret og kretsstyret for SI. Endringer krever 2/3 flertall. 

 

Vedtektsendring som følger av endringer i Lov og/eller Forskrifter kan skolens styre gjøre 

vedtak om. 

 

Kretsstyret eller andre organ som kretsstyret delegerer det til fungerer som avviklingsstyre 

dersom ikke noe annet blir vedtatt på årsmøtet. 

 

Dette forslaget til vedtekter ble behandlet og enstemmig vedtatt i skolens styre under sak 

20/07 på styremøte 23.april 2007. 

 

Vedtatt i årsmøtet for Sunnmøre Indremisjon samme år. 


