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Endring av navn på stiftelsen vedtatt av styret, 1. gang 28.10.15. Andre gang 03.02.16 

      Vedtektene er siste gang endret 29.11.2017 
 

 

 

1. NAVN 

Stiftelsens navn er Tønsberg Montessori Barnehage. 

 

 

2. FORMÅL 

Stiftelsens formål er å eie og drive barnehage, herunder å formidle og utvikle et 

barnehagetilbud av høy pedagogisk standard basert på montessorimetoden ihht AMI- 

standard  

 

Stiftelsen drives på ideelt grunnlag. Inntektene består av offentlige tilskudd og 

foreldrebetaling. 

 

 

3. FORELDRERÅDET 

Tønsberg Montessori Barnehage (TMB) har et foreldreråd der alle foreldre som har 

barn i barnehagen, er medlemmer.  

Foreldrerådet skal fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at barn og 

foreldre tar aktivt del i arbeidet for å fremme et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet 

skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjem og barnehage, legge til rette for 

trivsel og positiv utvikling av barna og skape kontakt mellom barnehagen og 

lokalsamfunnet. 

 

Årsmøtet: 

TMBs foreldreråd avholder årsmøte innen 30. april. Innkalling skjer med minst 14 

dagers skriftlig eller elektronisk varsel til alle som er medlem i foreldrerådet pr. 1. 

mars. Foresatte har en stemme for hvert barn.  

Ved innkallingen skal det ligge saksliste, årsberetning, revisorgodkjent regnskap, og 

valgkomiteens innstilling til styresammensetting.   

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte ved behov eller når minst ¼ av de som 

er medlemmer av foreldrerådet ved tidspunktet for innkallelsen, krever det. 

       

Årsmøtet skal: 

● velge møteleder, referent og to til å signere protokollen 

● velge styremedlemmer og vararepresentant(er) for neste periode etter forslag 

fra valgkomitéen 

● velge medlemmer til valgkomite etter forslag fra styret 

● godkjenne eventuelle vedtektsendringer etter forslag fra styret 

● velge revisor 

 

Årsmøtet har myndighet til å: 

● avsette styremedlemmer som vesentlig svikter, sine plikter ved utøvelse av 

vervet, som klart viser seg uegnet, eller som ikke fyller lovens krav til å være 

styremedlem. Jfr. Stiftelseslovens § 27. Forslag må være fremmet for styret 

senest 3 uker før årsmøtet og vedlegges innkallelsen til møtet 
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Årsmøtet har rett til å: 

● avgi uttalelse om årsregnskap, årsberetning og stiftelsens budsjett 

 

For øvrig gjelder LOV-2001-06-15-59 Lov om stiftelser og lov om barnehager - 

barnehageloven 

Det skal føres protokoll som skal underskrives av to av de tilstedeværende 

stemmeberettigede. 

 

 

4. FORRETNINGSSTED 

Stiftelsen skal ha sitt kontor og administrasjon i Tønsberg kommune. 

 

 

5. GRUNNKAPITAL 

Stiftelsens grunnkapital utgjør kr. 100.000,-.  

 

 

6. STYRET 

Styret er barnehagens øverste ledelse. Ansatte ved barnehagen kan normalt ikke 

velges som styremedlem, med unntak av plassen som montessoripedagog. 

 

Stiftelsens styre skal ha 6 - 8 medlemmer og 1 – 2 vararepresentanter. 

Medlemmer og vararepresentanter velges for en periode på 3 år.  

Maksimal sammenhengende funksjonstid er 6 år. 

● 5-7 medlemmer hvorav 2 av medlemmene kan velges eksternt (utenfor huset) 

● 1 montessoripedagog med AMI-/USN-utdannelse velges blant ansatte eller 

eksternt 

● 1-2 vararepresentant(er) fra foreldrerådet  

 

Dersom antallet styremedlemmer av uforutsette grunner blir lavere enn minstetallet på 

6, har styret fullmakt til selv å velge inntil 2 nye styrerepresentanter med funksjonstid 

frem til første ordinære årsmøte. 

 

Begge kjønn skal være representert i styret. Balanse mellom kjønnene skal tilstrebes. 

Styret velger selv hvert år, på styrets første møte i perioden, styreleder og nestleder 

blant styremedlemmene. 

 

Rett til å være tilstede på styremøter, til å si sin mening og få denne tilført 

protokollen, har: 

● En representant oppnevnt av Tønsberg kommune 

● En representant fra SU 

● En representant for barnehageansatte 

● Daglig leder ved barnehagen 

 

Styret følger vanlig praksis hva gjelder habilitet, se Stiftelseslovens § 37. 

 

Barnehagens administrasjon innkaller til styremøte. Styreleder leder møtene. Hvis 

ikke lederen er tilstede, velger styrets øvrige medlemmer møtelederen. Møtelederen 
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skal sørge for at det føres protokoll. Protokollen skal underskrives av alle som har 

deltatt i styrebehandlingen. 

 

Ved første styremøte etter ordinært årsmøte fastsettes datoene for møtene frem til 

neste årsmøte. Skriftlig eller elektronisk innkallelse med vedlegg sendes styrets 

medlemmer med minst én ukes varsel. 

 

 

7. REPRESENTASJON UTAD 

Styret forplikter stiftelsen. Styret kan bestemme at stiftelsen skal forpliktes av 

styreleder og ett styremedlem i fellesskap, og kan meddele prokura. 

 

 

8. STYRETS OPPGAVER 

Styret er barnehagens øverste ledelse. Det skal påse at virksomhetens formål 

etterleves, og at stiftelsen og barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og 

forskrifter. 

 

Styret skal: 

a) føre tilsyn med at barnehagen drives i tråd med de interne retningslinjer og 

vedtekter for Tønsberg Montessori Barnehage 

b) se til at barn som blir tatt inn ved barnehagen, får oppfylt sine rettigheter iht lover 

og regler  

c) vedta satser for foreldrebetaling  

d) ha det øverste økonomiske ansvaret for barnehagens drift 

e) vedta barnehagens budsjett og ha ansvar for regnskapet 

f) årlig drøfte rapporten som beskriver tilstanden ved barnehagen 

g) ansette daglig leder/styrer 

h) fastsette inntaks- og ordensreglement for barnehagen 

i) fastsette øvrige reglementer og instrukser 

j) kunne pantsette stiftelsens aktiva, herunder leiekontrakt med driftstilbehør, ved 

opptak av lån 

k) påse at inntaksreglementet følges ved opptak av barn 

l) se til at offentlige tilskudd og foreldrepenger kommer barna til gode 

m) se til at offentlige krav og forutsetninger for virksomheten blir oppfylt 

n) vedta lokalisering av barnehagen 

o) vedta eventuell godtgjørelse til styremedlem(mer) 

 

Styret møtes minst 4 ganger pr. år. Innkalling sendes skriftlig eller elektronisk minst 

en uke i forveien. Styret kan treffe beslutning når minst halvparten av 

styremedlemmene er tilstede eller deltar i styrebehandlingen. Alle medlemmer har en 

stemme. Beslutninger fattes med flertall. Ved stemmelikhet, har styreleder 

dobbeltstemme. 

 

9. VALGKOMITEEN 

Valgkomiteen skal bestå av 2 representanter (en av hvert kjønn) som velges av 

årsmøtet, for 2 år av gangen. Representantene til valgkomiteen velges blant 

foreldrerådets medlemmer, men personer som er ansatt ved barnehagen eller er i nær 

relasjon til ansatte – gift, kjæreste, eller i familie med, kan ikke velges.  

Valgkomiteen skal følge «instruks for valgkomiteen» i arbeidet.  
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Valgkomiteen skal være et saksforberedende og rådgivende organ som gjennom sitt 

arbeid skal finne passende kandidater til styrevervet i TMB.  

Valgkomiteen skal presentere sine kandidater for styret senest 4 uker før årsmøtet. 

 

 

10.  ENDRING AV VEDTEKTER 

Alle vedtak som gjelder endringer av vedtektene, må ha ¾ flertall av de fremmøtte 

stemmeberettigede på årsmøtet. 

Forslag til vedtektsendringer, der både eksisterende tekst og foreslåtte endringer vises, 

sendes ut senest 2 uker før årsmøtet. 

Forslag til endring av vedtektene fremmes av styret.  

 

 

11.  OPPLØSNING 

Vedtak om oppløsning av stiftelsen kan bare fattes av årsmøtet med ¾ flertall av de 

fremmøtte stemmeberettigede på årsmøtet, eller av Stiftelsestilsynet. 

 

Ved oppløsning av stiftelsen skal stiftelsens midler anvendes i samsvar med 

stiftelsens overordnede og helhetlige formål, jf stiftelseslovens § 47. 

 

 

      12.  OMDANNELSE AV STIFTELSENS FORMÅL 

Søknad om omdannelsen av stiftelsens formål fremsettes av styret etter vedtak gjort 

etter regler om vedtektsendringer i pkt 10. 

 

 

 
 
 

 


