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Forord
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) håper dette heftet kan 
være en hjelp for foreldre/foresatte som velges inn i driftsstyret på 
skolen.

Innholdet i heftet bygger på erfaringer og evaluering av driftsstyre-
ordningen i flere kommuner. For foreldre/foresatte i disse kommunene 
har det vært en helt ny erfaring å være representanter i driftsstyret 
– et organ med beslutningsmyndighet.

Driftsstyrenes sammensetning, myndighet og oppgaver varierer fra 
kommune til kommune.  

Foreldreutvalget for grunnopplæringen,
Desember 2009
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Hvorfor driftsstyre?
Gjennom ordningen med drifts-

styrer ønsker kommunene å 

•	 styrke	det	lokale	selvstyre	

	 ved	å	overføre	ansvar	og	

	 myndighet	til	den	enkelte	

	 skole	

•	 legge	forholdene	til	rette	for	

	 optimal	bruk	av	skolens	

	 samlede	ressurser	

•	 gi	alle	partene	reell	

	 innflytelse	på	skolens	

	 virksomhet	

•	 legge	forholdene	best	mulig	

	 til	rette	for	å	nå	målene	for	

	 skolen

Driftsstyrene	skal	sikre	den	

enkelte	skole	større	frihet	over,	

og	ansvar	for,	skolens	samlede	

ressurser	for	å	nå	skolens	lokale	

og	overordnede	mål.	Drifts-

styrene	skal	bidra	til	helhets-

tenkning,	styrke	samarbeid	

mellom	hjem	og	skole	og	være	

pådrivere	i	arbeidet	for	å	få	

en	kvalitativt	bedre	skole	med	

eleven	i	sentrum.

Hva er et driftsstyre?
Driftsstyret er et besluttende styre ved den enkelte skole i kommunen 
hvor alle parter i skolen, foreldre/foresatte, ansatte og elever samt 
eksterne (kommunal representant), er representert. Skolens rektor er 
styrets sekretær, uten stemmerett.

Forskjell i kommunene
Det varierer mellom kommunene hvordan driftsstyrene er oppnevnt, 
organisert og sammensatt, men i alle kommunene har driftsstyret be-
slutningsmyndighet i saker der kommunen har delegert slik myndighet.

I Oslo er driftsstyrerepresentantene oppnevnt av Byråden for kultur og 
utdanning. Her er alle driftsstyremedlemmene kommunens represen-
tanter. I andre kommuner er medlemmene oppnevnt lokalt (på skolen). 
Her er medlemmene representanter for “egne grupper”, foreldre/fore-
satte, elever og ansatte. Ekstern representant oppnevnes av kommunen.

Driftsstyret er i styringslinjen mellom rektor og skoleadministrasjon 
(utdanningsetat/ rådmann) i de sakene der driftsstyret har beslutnings-
myndighet. Det varierer mellom kommunene hvilke saker som er dele-
gert til driftsstyret og hvilke saker rektor har styringsrett i. Det er den 
enkelte kommune som fatter vedtak om innføring av driftsstyrer ved 
skolene (noen eller alle), og hvilken myndighet driftsstyrene skal ha.

Samarbeidsutvalg eller driftsstyre – hva sier loven?
Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende organ uten beslutnings-
myndighet. Driftsstyret er et styre med beslutningsmyndighet. Drifts-
styrene opprettes med hjemmel både i kommuneloven og i opplærings-
loven.

I kommunelovens kapittel 2, Styre for institusjon o.l., heter det i § 11:
“1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette eget styre for 
  kommunale eller fylkeskommunale institusjoner o.l. Slike styrer 
  skal ha minst tre medlemmer.

2.  Kommunestyret og fylkestinget gir selv bestemmelser om styrets 
  sammensetning. Det kan her fastsettes at styret helt eller delvis 
  skal oppnevnes av administrasjonssjefen eller velges av de ansatte 
  eller brukerne ved vedkommende institusjon. Medlemmer som 
  ikke skal oppnevnes eller velges på denne måten, velges av 
  kommunestyret eller fylkestinget.

3.   Et slikt styre kan tildeles myndighet til å treffe avgjørelser som 
  angår virksomhetens drift og organisering.

4.  Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere 
  eller nedlegge slike styrer. Omorganisering i form av nyvalg 
  innenfor de bestemmelser som kommunestyret og fylkestinget  
  selv har gitt, kan foretas av de samme organer eller personer som  
  er tildelt valgkompetanse.” 

I Opplæringslovens kapittel 11, Organ for brukarmedverknad i 
skolen, heter det i § 11-1. Samarbeidsutval ved grunnskolar:
“Dersom samarbeidsutvalet får delegert styringsoppgåver frå kom-
munen, kan kommunen nemne opp fleire representantar til utvalet. 
Kommunen kan nemne opp samarbeidsutvalet som styre for skolen 
etter § 11 og § 20 nr. 4 i kommunelova. Dersom kommunen nemner 
opp eit anna styre for skolen enn samarbeidsutvalet, skal minst to 
representantar for foreldrerådet vere med i styret. Inga av gruppene 
elevar, tilsette eller foreldre kan ha fleirtal i styret aleine. Rektor har rett 
til å møte, tale og komme med framlegg.”
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Det gis altså tre muligheter:
a) SU kan få delegert styringsoppgaver fra kommunen.
b) SU kan oppnevnes som styre.
c) Det kan opprettes et annet styre enn samarbeidsutvalget.

I noen kommuner er samarbeidsutvalget delegert beslutningsmyndig-
het og fungerer som styre i gitte saker. I andre kommuner erstatter 
driftsstyret samarbeidsutvalget, og samarbeidsutvalget kan besluttes 
nedlagt. I Oslo valgte man å opprette et annet styre enn samarbeids-
utvalg, og samarbeidsutvalgene besluttet seg selv nedlagt (ref. opp-
læringsloven §1-4 eller kommuneloven § 10).

Hvem kan sitte i driftsstyret? 
Dersom man velger alternativ a) eller b) ovenfor, følger sammen-
setningen av driftstyret bestemmelsen om sammensetningen av sam-
arbeidsutvalget. Kommunen kan i tillegg oppnevne flere medlemmer.

Velger man alternativ c), skal det være med minst to foreldre
(jf. § 11.1 i opplæringsloven).

Sammensetningen ellers varierer fra kommune til kommune. I Oslo, 
hvor alle medlemmene i driftsstyret oppnevnes av Byråd for kultur og 
utdanning, ser sammensetningen slik ut:
•  2 foreldre/foresatte
•  2 ansatte
•  3 medlemmer innstilt av bydelsutvalget i bydelen der skolen ligger
•  2 representanter fra elevrådet (møte-, tale- og forslagsrett, med 
 visse begrensninger)
•  Rektor er styrets sekretær, uten stemmerett

I Hamar og Stavanger har kommunen oppnevnt samarbeidsutvalget 
som styre, (§ 11-1) og sammensetningen er lik den i samarbeidsutvalget:
•  2 representanter for foreldre/foresatte
•  2 representanter for undervisningspersonalet
•  1 representant fra andre tilsatte
•  Representanter for elevene (møte-, tale- og forslagsrett, med visse 
 begrensninger)
•  2 representanter fra kommunen, den ene er rektor som også er 
 styrets sekretær (uten stemmerett)

Innstilling og oppnevning til styret
Det er ulik praksis i kommunene.

Innstilling
Stort sett innstilles representantene av ”sine egne”. 
Foreldrerepresentantene innstilles av FAU, foreldrekontaktutvalget 
eller foreldrerådet, elevene innstilles av elevrådet og de eksterne/
kommunale innstilles av kommunen. I Oslo innstilles de ansatte av 
hele personalet ved skolen, i andre kommuner er innstillingen av de 
ansatte knyttet opp til arbeidstakerorganisasjonene.

Oppnevning
I Stavanger og på Hamar oppnevnes styrene lokalt (av FAU, elevråd og 
de ansatte). I Oslo oppnevnes samtlige av Byråd for kultur og utdanning, 
og driftsstyrene er Byrådets styrer for skolene (jf. kommuneloven § 20 
nr. 4).

De største utfordringene 
Klart mandat
Hva er driftsstyrets myndighet, hvilke saker skal det fattes vedtak i, hva 
er rektors rolle og hvem er styrets overordnede? Disse spørsmålene 
må det være tydelige svar på.
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nye medlemmer av driftsstyrene. I til-
legg må rektor ha ansvar for skolering 
av styret i forhold til egen skole.

Driftsstyrets oppgaver
Kommunen utarbeider reglement (med 
mandat og oppgaver) for driftsstyrene.
Mandat og oppgaver kan variere noe 
fra kommune til kommune. I de kom-
munene dette heftet har tatt utgangs-
punkt i, finner vi flere eksempler på 
oppgaver som er delegert til driftsstyret:
• vedta skolens budsjett og behandle 
  dette innenfor tildelte rammer
• vedta skolens strategiske plan og 
  virksomhetsplan for skolen
• se til at skolen driver skolebasert 
  vurdering
• se til at skolen har en plan for hjem-
  skole-samarbeid
• behandle saker angående skolens   
  fysiske og psykososiale miljø
• vedta skolens ordensreglement
• være en høringsinstans
• leder er med i intervjupanelet ved 
  ansettelse av rektor

Klare forventninger
Driftsstyrerepresentantene må ha en 
klar oppfatning av hva som forventes av
dem, og hvilke forventninger de selv 
har til vervet.

Rektors rolle
Når driftsstyreordning innføres, vil det 
føre til endringer i rektors rolle og myn-
dighet. Skoleeier (kommunen) må ut-
arbeide klare retningslinjer slik at både 
rektor og styret er kjent med hvem 
som har myndighet og styringsrett på 
de ulike saksområdene. Rektor må 
legge forholdene til rette slik at drifts-
styret er godt kjent med skolens virk-
somhet, lovverk og læreplaner. Drifts-
styret må også få saker fremlagt på en 
slik måte at det får et godt grunnlag for 
å fatte beslutninger. Sakspapirene må 
sendes ut så tidlig at FAU, de ansatte 
og elevrådet kan behandle sakene før 
de skal opp i driftsstyret.

Fra idé til virkelighet
Man kan tenke seg følgende situasjon:
Det er et politisk ønske i “din” kom-
mune om å innføre driftsstyrer ved 
skolene. På veien frem mot et vedtak 
bør både foreldre/foresatte, lærere og 
skoleledere være høringsinstanser.

FAU på hver skole må få informasjon, 
enten fra kommunen eller fra skolens
ledelse, om hva driftsstyreordningen vil 
innebære, og hva kommunen ønsker 
å oppnå ved å innføre ordningen. FAU 
bør videre, i samarbeid med skolens le-
delse, utarbeide et informasjonsskriv til 
alle foreldre/foresatte. På denne måten 
får foreldre/foresatte ved skolen kjenn-
skap til driftsstyret som forum, dets 
arbeidsoppgaver og myndighet.

Skolering
Driftsstyrerepresentantene trenger 
skolering og kommunen bør stå for 
opplæringen. Skoleringen kan omfatte:

“Driftsstyret som organ”
• mål og intensjoner
• forventninger
• driftsstyrenes oppgaver, ansvar og   
  mandat
• eksempler fra skoler/kommuner som  
  har innført ordningen med driftsstyrer
• handlingsrom
• utfordringer/muligheter
• plassering i styringslinjen 
  – rolleforståelse

Skoleringen må finne sted hvert år for 
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Årshjul – en plan for møtene

Det	kan	lages	et	eget	årshjul	

for	arbeidet	i	driftsstyret.		

Budsjett,	virksomhetsplan,	

læringsmiljø,	skolebasert	vur-

dering,	brukerundersøkelser,	

helse-,miljø-	og	sikkerhets-

plan,	hjem-skole-samarbeid,	

resultater,	mål	og	satsnings-

områder	for	skolen	er	saker	

som	skal	behandles	og	følges	

opp	av	driftsstyret.	Disse	

sakene	(og	andre)	bør	legges	

inn	i	årshjulet.	Årshjulet	gir	

gode	muligheter	for	å	plan-

legge	saker	og	tilrettelegge	

for	drøfting	i	andre	fora,	for	

eksempel	FAU,	elevråd	og	i	

personalgruppene.

Resultatene fra brukerundersøkelsene 
benyttes av skoler, skoleeiere og den 
statlige utdanningsadministrasjonen 
som en hjelp til å analysere og utvikle 
læringsmiljøet. Data fra undersøkelse-
ne kan også bli brukt til forskningsfor-
mål. Driftsstyret bør etterspørre og be-
handle resultatene fra undersøkelsene 
og vedta hvilke tiltak som eventuelt 
bør iverksettes for å bedre lærings-
miljøet på skolene. 

Deler av resultatene fra Elevunder-
søkelsen publiseres på Skoleporten.

Det kan være en god idé at driftsstyret 
også ”måler” seg selv. Slik kan man 
kartlegge hvordan driftsstyret fungerer, 
hvordan man oppfatter egen rolle i 
styret, og man kan bestrebe å heve 
kvaliteten på kompetanse og sam-
arbeid i styret.

Overordnet tilsyn med skolens 
virksomhet
Det er rektor som er ansvarlig for 
den daglige driften av skolen. Ved at 
informasjonsflyten er god, og rektor er 
seg sitt ansvar bevisst, skal driftsstyre-
representantene være godt orientert 
om skolens virksomhet. Her kan helse-, 
miljø- og sikkerhetsplan og virksomhets-
planen være gode hjelpemidler. Drifts-
styret skal etterspørre om mål eller 
delmål i planene er nådd.

For å ivareta ansvaret for det over-
ordnede tilsyn ved skolens virksomhet, 
kan driftsstyret ha noen faste punkter 
på agendaen som tas opp på hvert 
møte.
Slike punkter kan være
• hvor er vi i forhold til mål og delmål vi 
  har satt oss
•  budsjettoppfølging
•  hvilke resultater har vi oppnådd siden 
  sist
•  hvordan skal vi følge opp resultatene 
  fra elevundersøkelsen og foreldre-
  undersøkelsen
•  hvordan er læringsmiljøet
•  hvilke tiltak kan vi iverksette for å 
  bedre resultater/læringsmiljø
•  klarer vi å kommunisere resultater og 
  iverksetting av tiltak til alle parter i 
  skolen
•  har vi tilfeller av mobbing på skolen,   
  og hva gjøres hvis vi har det
•  er det kommet inn innspill fra foreldre/
  foresatte, elever eller ansatte som 
  styret skal være oppmerksomme på

Saksområder

Tips om behandling av saker
Budsjett
Rektor legger frem forslag til skolens 
budsjett for driftsstyret. Her bør rektor 
lage et “følgeskriv” som forklarer fore-
slåtte prioriteringer. Rektor bør også 
utarbeide en “konsekvensanalyse” 
hvor han/hun redegjør for hvilket reelt 
handlingsrom skolen har i sitt budsjett, 
og hvilke konsekvenser de foreslåtte 
prioriteringer vil ha for skolens drift. 
Det kan være sentrale (nasjonale el-
ler kommunale) føringer som ligger til 
grunn for prioriteringene, i så fall må 
driftsstyrets representanter gjøres 
kjent med disse. Dette kan være 
nasjonale prøver, brukerundersøkelser, 
satsning på enkeltfag, sosiale tiltak 
m.m.

Styret må helst ha budsjettmøte så 
snart tildelingsrammen er sendt skolen. 
Driftsstyret bør drøfte organisering 
av undervisningen. Kan det foreslås 
endringer som åpner for økt fleksibilitet 
og effektivisering? Brukes budsjettet 
på en best mulig måte? Er lærer-
ressurser og organiseringsformer 
utnyttet optimalt? Driftsstyret bør gi 
innspill til neste års budsjett (vanligvis 
i mai).

Virksomhetsplan
Når skolens virksomhetsplan har vært 
drøftet av skolens ansatte, FAU og elev-
rådet, legges den frem for driftsstyret. 
Skolens virksomhetsplan inneholder 
både sentrale og lokale mål, og har 
vært gjennom en demokratisk prosess 
før den vedtas i driftsstyret.

Driftsstyret bør ta seg god tid til å gå 
gjennom planen og se på mulighetene 
for å prioritere innenfor denne. Det er 
ikke sikkert man klarer å nå alle mål i en 
virksomhetsplan, og da er det viktig å 
bli enige om hvilke områder skolen bør 
prioritere. Driftsstyret skal ha fokus på 
innhold og kvalitet i skolen, og virksom-
hetsplanen er et viktig verktøy i denne 
forbindelse.

Brukerundersøkelser
Elevundersøkelsen og foreldre-
undersøkelsen gjennomføres hvert år. 
Formålet med Utdanningsdirektoratets 
brukerundersøkelser er at elever, 
lærere og foresatte skal få si sin 
mening om læring og trivsel på skolen. 
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• Jeg møter godt forberedt til møtene.
• Jeg har innflytelse.
• Jeg er kjent med hvilke forventninger 
  skole/skoleeier har til meg som      
   driftsstyrerepresentant.
•  Driftsstyret bidrar til at kvalitet og 
  læringsmiljø på skolen utvikles.
•  Driftsstyret bidrar til et bedre hjem-
  skole-samarbeid.
•  Det er god kommunikasjon mellom  
  driftsstyret, FAU, elevråd og 
  personale.
• Driftsstyret utnytter de økonomiske  
  rammene maksimalt og til beste for  
  elevene.
•  Jeg blir godt informert om saker som 
  skal til behandling i styret, og saks-
  papirer blir lagt frem i god tid.
•  Jeg har innflytelse på skolens visjoner 
  og mål.
•  Jeg bidrar aktivt gjennom driftsstyret 
  til å sette fokus på læring og kvalitet.
•  Jeg er kjent med skolens resultater.
•  Jeg er kjent med skolens økonomiske  
  situasjon.

Bruk mulighetene
Selv om skolen har stramme øko-
nomiske rammer, er det viktig å se 
på driftsstyrets rolle når det gjelder 
å utnytte disse best mulig. Innenfor 
rammen, hva kan gjøres for å bedre 
læringsmiljø og resultater? Hva er 
skolens sterke sider, og kan de ut-
nyttes enda bedre? Kan driftsstyret 

Rektor er viktig
Samarbeidet mellom rektor og drifts-
styret er helt essensielt. Rektor er av-
hengig av at driftsstyret fungerer godt, 
og driftsstyret er avhengig av at rektor 
legger frem sakene på en slik måte at 
de gir gode beslutningsgrunnlag. Han/
hun skal, sammen med driftsstyrets 
leder, tilrettelegge møtene på en best 
mulig måte. Sakspapirer skal sendes ut 
i god tid, minst en uke før møtet. Drifts-
styrets leder har ansvar for sakslisten 
som bør utarbeides i samarbeid med 
rektor.

Driftsstyret er som et kompetanse-
forum hvor summen av partenes kom-
petanse gir grunnlag for drøftinger og 
vedtak. Informasjon er viktig for nye re-
presentanter i driftsstyret, og rektor bør 
ha ansvar for at denne informasjonen 
gis. Der driftsstyrerepresentanter ses 
på som en ressurs, og hvor respekt 
og tillit er gjensidig, ser man de beste 
resultatene av driftsstyrets arbeid.

Sjekkliste – forutsetninger for 
å lykkes 
Driftsstyret bør sette av tid til å evaluere 
eget arbeid (minst en gang i året).
Denne sjekklisten kan være et hjelpe-
middel for at det enkelte styremedlem 
skal kunne gjøre en god jobb, og opp-
leve at medvirkning og myndighet er 
reell.
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Samtlige	skoler/kommuner	

som	har	evaluert	ordningen	

med	driftsstyrer,	ønsker	at	

den	videreutvikles	og	fort-

setter.	Ingen	av	kommunene	

ønsker	å	gå	tilbake	til	den	

“gamle”	ordningen	med	

samarbeidsutvalg.

Positive erfaringer
• Engasjement og interesse for skolen 
  har økt.
• Medlemmene har reell innflytelse og  
  medvirkning.
• Driftsstyret har begrensede full-
  makter, men har like fullt mulighet 
  til å påvirke skolens utvikling 
• Driftsstyreordningen har bedret 
  dialogen mellom alle parter i skolen.
• Foreldreengasjementet er vitalisert.
• Driftsstyret legger til rette for økt 
  selvstyre, bedre utnyttelse av 
  skolens handlingsrom og reell bruker-
  medvirkning.
• Driftsstyret er en god samarbeidspart  
  for rektor.

Utfordringer
• Driftsstyreordningen medfører mer-
  arbeid for rektor og er dyrere enn 
  ordningen med samarbeidsutvalg.
  Det er ønskelig fra flere kommuner 
  med en ekstra ressurs til skolene for 
  å dekke inn disse ekstrakostnadene.
• Det er viktig og helt nødvendig at 
  driftsstyremedlemmer kurses/
  skoleres.
• Rutiner for dialog mellom de ulike 
  nivåene i den kommunale orga-
  nisasjonen bør gjennomgås.
• Rektors “rolle” i forhold til driftsstyret 
  er avgjørende for samarbeidet og bør 
  avklares.
• For mye av tiden går med til budsjett-
  debatter.
• Rolleforståelsen for driftsstyrene har 
  i noen tilfeller vært uklar.
• Få utnytter muligheten for lokal frihet 
  som gis i læreplanen.

bidra til at fokus rettes mot innhold, 
trygghet, trivsel og kvalitet?

Ikke alle gode tiltak koster penger. 
Driftsstyrerepresentantene må i fel-
lesskap se på mulighetene for å gjøre 
skolehverdagen best mulig for elevene. 
Vedtaksmyndigheten driftsstyret har, 
gir store muligheter, bl.a. i arbeidet 
med en mobbefri skole, trivsel og 
trygghet, sosial kompetanse, kvalitet i 
undervisningen og positiv profilering av 
skolen.

Driftsstyret må til enhver tid være 
kjent med hvor skolen står i forhold til 
resultater. Som rektors støttespiller bør 
styret også sette fokus på det positive 
som skjer på skolen. Tilbakemeldinger 
i form av ros og entusiasme bør nå ut 
både til skolens ledelse, lærere, elever 
og foreldre/foresatte. Positive innspill og 
tilbakemeldinger fra styrets represen-
tanter, kan være inspirerende for alle 
parter i skolen og fører ofte til økt 
engasjement.

Økonomisk godtgjøring
Ved innføring av driftsstyrer, må øko-
nomisk godtgjøring klargjøres. Det 
varierer noe fra kommune til kommune. 
I Oslo betales alle representanter likt 
(ca. 400 kroner pr. møte), og godt-
gjørelsen er lagt inn i skolenes budsjett-
ramme.

I Stavanger og på Hamar betales leder 
av driftsstyret noe mer enn de andre 
representantene. I noen av kommunene 
mottar også elevene (på ungdoms-
trinnet) godtgjørelse. Møtehonorarene 
beregnes etter regler for folkevalgte.

Taushetsplikt
Driftsstyrets medlemmer er underlagt 
den lovbestemte taushetsplikten 
som følger av forvaltningsloven § 13. 
Taushetsplikten gjelder alle som 
kommer i kontakt med opplysninger i 
forbindelse med arbeid eller tjeneste. 
Taushetsplikten gjelder altså ikke bare 
de tilsatte i skolen, men også med-
lemmer i utvalg, råd og styrer.

Hvordan fungerer ordningen 
med driftsstyrer?
I noen av landets kommuner har man 
hatt driftsstyrer i kortere eller lengre 
 perioder. Evalueringer så langt viser:
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Reglement for driftsstyrer ved skolene i Stavanger
Kapittel 1 Skolenes styre

§ 1-1 Virkeområde og lovgrunnlag
Dette reglementet gjelder for driftsstyrer ved skolene, opprettet ved 
bystyrets vedtak av 11.06.2001, sak 0059/01. Driftsstyrene er opprettet 
med hjemmel i kommunelovens § 11, pkt. 1, og opplæringslovens § 11-1.

§ 1-2 Driftsstyrenes plassering
Det skal være driftsstyrer ved alle skoler i Stavanger. Driftsstyrene 
plasseres i linjen mellom direktør og rektor. Samarbeidsutvalget 
ved den enkelte skole kan vedta å utsette innføringen av driftsstyre 
og isteden opprettholde nåværende styringsordning. Slik vedtak 
forutsetter enstemmighet i samarbeidsutvalget og må behandles på 
ny hver gang nytt samarbeidsutvalg konstitueres i begynnelsen av 
skoleåret.

§ 1-3 Driftsstyrenes sammensetning
Driftsstyrene har følgende medlemmer med personlige 
varamedlemmer:
• to representanter for foreldrene
• to representanter for undervisningspersonalet
• én representant for andre tilsatte
• én ekstern representant for kommunen

I tillegg møter rektor og to representanter for elevene med tale- og 
forslagsrett. For skoler der det ikke finnes et tilstrekkelig antall foreldre/
ansatte som vil påta seg styreverv, kan Kommunalstyret undervisning 
og barnehager treffe vedtak om at andre kan tre inn i deres sted.

§ 1-4 Oppnevning av styremedlemmer. Medlemmenes rett og plikt 
til å fratre. 
1. Driftsstyrets medlemmer og deres varamedlemmer oppnevnes slik:
• foreldrerepresentantene velges av foreldrene. Én av disse skal være  
 leder i FAU.
• representantene for undervisningspersonalet velges etter 
 kommunens reglement for ansatterepresentasjon i styrer, råd og  
 utvalg
• representanten for ”andre tilsatte” velges av og blant de kommunalt 
 tilsatte innenfor hovedsammenslutningene i Oppvekst
•  kommunens representant velges av Kommunalstyret undervisning 
 og barnehager
•  elevenes representanter velges av elevrådet 
2. Valget av kommunens representant gjelder for den kommunale 
 valgperioden. Forøvrig velges styremedlemmene for to år om 
 gangen. Ved opprettelse av styrene velges halvparten av medlem-
 mene for ett år, slik at man får rullerende utskifting.
3.  Det enkelte styremedlem har rett til å fratre vervet etter eget ønske.  
 Dersom en elevrepresentant eller en ansattrepresentant slutter ved  
 skolen eller en foreldrerepresentant ikke lenger har barn ved skolen, 
 fratrer disse.
4.  Kommunalstyret undervisning og barnehager kan omorganisere 
 styret og kreve nytt valg av hele styret eller enkeltmedlemmer.
5. Kommunens representant og/eller foreldrerepresentantene kan ikke 
 samtidig være tilsatt ved skolen. Kommunens representant kan 
 heller ikke være forelder ved skolen.

§ 1-5 Opprykk og nyutnevning
Har et styremedlem forfall til et møte, innkalles personlig varamedlem. 
Dersom et medlem trer endelig ut av styret, rykker personlig vara-
medlem opp som fast medlem, og gruppen medlemmet kommer fra, 
velger nytt varamedlem.
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§ 1-6 Konstituering. Leder og sekretariatsfunksjon.
Driftsstyrets funksjonstid følger kalenderåret. Rektor innkaller til 
konstituerende møte i driftsstyret årlig i løpet av januar måned. Drifts-
styret velger selv leder, som skal være en av foreldrerepresentantene, 
og nestleder. Rektor er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen for styret.

Kapittel 2 Saksbehandlingsregler
§ 2-1 Bestemmelsenes anvendelsesområde
Disse bestemmelsene får anvendelse for all møtevirksomhet i drifts-
styrene.

§2-2 Møter og møtebok
Driftsstyrene treffer sine vedtak i møte. 
Det føres møtebok etter felles mal for alle styrene.
Møteboka skal minimum inneholde:
•  opplysninger om tid og sted for møtet
•  hvem som møtte og hvem som var fraværende
•  hvilke saker som ble behandlet
•  hvilke vedtak som ble truffet
•  evt. avstemningsresultat

Møteboka godkjennes og underskrives av driftsstyrets leder og sekre-
tær i begynnelsen av neste møte. Utskrift av møtebok oppbevares 
på skolen, og sendes direktør på forespørsel. Driftsstyrene sørger for 
nødvendig kunngjøring av sine vedtak på skolen.

§ 2-3 Åpne eller lukkede møter
Driftsstyrets møter skal være åpne.
Driftsstyret kan selv velge å behandle en sak for lukkede dører hvor 
hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige 
interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår bak lukkede dører hvis 
møteleder krever det, eller driftsstyret vedtar det. Driftsstyret skal 
lukke møtet hvis dette følger av reglene om lovbestemt taushetsplikt, 
jfr. kommunelovens § 31.1. Dersom driftsstyret behandler en sak for 
lukkede dører, skal elevene fratre.

§ 2-4 Fastsetting av møter. Saksliste. Innkalling. Møteledelse.
Møter i driftsstyret skal finne sted på de tidspunkter som er vedtatt av 
driftsstyret selv og ellers når driftsstyrets leder finner det påkrevd eller 
minst 1/3 av medlemmene krever det. Det skal utarbeides en halv-
årlig møteplan. Anbefalt møtehyppighet er 6-8 møter pr. år. Driftsstyrets 
leder setter opp saksliste for det enkelte møte. Innkalling til møtet skal 
sendes styremedlemmene med minst én ukes varsel og skal inne-
holde en oversikt over sakene som skal behandles. For saker som 
krever vedtak, skal skriftlig saksfremstilling og forslag til vedtak være 
sendt ut på forhånd. Møtene ledes av styrets leder eller nestleder. 
Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.

§ 2-5 Vedtaksførhet
Driftsstyret kan bare treffe vedtak hvis minst halvparten av medlem-
mene er til stede under saksbehandlingen og avgir stemme i vedkom-
mende sak.

§ 2-6 Avstemninger
Driftsstyremedlemmene har stemmeplikt i møtet. Vedtak treffes med 
alminnelig flertall av de stemmer som avgis, hvis ikke annet følger av 
kommuneloven(jfr. kommunelovens §§ 35-38). Ved stemmelikhet i 
andre saker enn valg, er møteleders stemme avgjørende.

§ 2-7 Habilitetsregler
Habiliteten til driftsstyret medlemmer reguleres av forvaltningsloven, 
kap. 11, og kommuneloven § 40, nr. 3.
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§ 2-8 Taushetsplikt
Driftsstyrets medlemmer er underlagt den lovbestemte taushets-
plikten som følger av forvaltningsloven.

Kapittel 3 Arbeidsområder og oppgaver
§ 3-1 Skolenes arbeidsoppgaver
Skolenes arbeidsoppgaver er knyttet opp mot Lov om grunnskolen og 
den videregående opplæringa (opplæringsloven) med forskrifter og 
Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97). Dessuten har 
skolene ansvar i forhold til forskrift om miljørettet helsevern i barne-
hager og skoler, årlige budsjettvedtak, personalreglement for 
Stavanger kommune o.l..

§ 3-2 Delegering
Myndighet som delegeres til skolene, delegeres til styrene, som i 
hovedsak avgjør i hvilken utstrekning myndighet skal videredelegeres 
til rektor. Styret pålegges å videredelegere myndighet i konkrete 
personal- og elevsaker, herunder enkeltvedtak. Når det gjelder økonomi-
fullmakter, pålegges styret, innenfor den til enhver tid gjeldende 
budsjettfullmakt, å videredelegere til rektor myndighet som sikrer den 
daglige driften av skolen. Driftsstyret kan pålegges å videredelegere 
myndighet som sikrer den daglige pedagogiske driften av skolen.

§ 3-3 Driftsstyrets oppgaver
1.  Driftsstyret har overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av  
 skolens virksomhet.
2.  Driftsstyret har avgjørelsesmyndighet i saker tillagt det av direktøren.  
 Direktøren er ansvarlig for at det til en hver tid foreligger oppda-
 terte oversikter over myndighet delegert til driftsstyret. Driftsstyret 
 er ansvarlig for at det foreligger oversikt over myndighetsfordelingen 
 mellom styret og rektor.
3.  Driftsstyret har ansvar for å vedta skolens budsjett, samt handlings- 
 plan og årsplan. Driftsstyret har ansvar for at skolen driver utviklings-
 arbeid og skolebasert vurdering.
4.  Driftsstyret skal behandle saker om miljørettet helsevern dersom 
 saken berører egen skole.
5.  Driftsstyret er rektors nærmeste overordnede når det gjelder driften 
 av skolen.
6.  Driftsstyret skal avgi uttalelser i saker som forelegges det. 
 Dette gjelder bl.a. saker skolen får til høring.
7.  Driftsstyret har uttalerett ved tilsetting av rektor og har en 
 representant i intervjupanelet.
8.  Driftsstyret skal ikke behandle konkrete personalsaker og elevsaker.
9.  Driftsstyret skal avgi innstilling eller fremsette forslag til direktøren i 
 saker som skal avgjøres av overordnet organ.
10. Driftsstyret bør hvert år få seg forelagt en oversikt over klage-
 behandling i forhold til enkeltvedtak, inklusive antall klager, klage-
 typer, behandlingstid og resultat av klagene.

§ 3-4 Rektors oppgaver i forhold til styret
1.  Rektors oppgaver følger av lov, forskrifter, instruks og kommunale
 retningslinjer.
2.  Rektor har ansvar for den daglige pedagogiske, økonomisk-
 administrative, personalmessige og elevmessige driften av skolen.
3.  Rektor delegeres myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker på 
 personal- og elevområdet.
4.  Rektor er arbeidsgivers representant i forhold til skolens personale.  
 Medbestemmelsesavtalene praktiseres i forhold til dette.
5.  Rektor delegeres, innenfor den til en hver tid gjeldende økonomi
 fullmakt, myndighet som sikrer den daglige driften av skolen.



6.  Rektor har det daglige ansvaret for skolens pedagogiske virksom-
 het. Dette innbefatter planlegging av undervisningen, herunder 
 læreplanarbeid, gjennomføring av undervisningen og vurdering, her
 under skolebasert vurdering.
7.  Rektor forholder seg direkte til rådmannen ved direktør i konkrete 
 elev- og personalsaker. Dette omfatter også rektors eget personal-
 forhold.
8.  Rektor er ansvarlig for driftsstyrets sekretariatsfunksjon.

Kapittel 4 Rapporteringsansvar. Godtgjøring.
§ 4-1 Driftsstyrets rapporteringsansvar
Driftsstyret skal behandle de meldinger og rapporter om økonomi og 
tjenesteproduksjon, herunder skolens årsregnskap, som overordnet 
myndighet bestemmer. Driftsstyret er ansvarlig for skolens årsmelding. 
Denne skal bl.a. behandle skolens arbeid og resultater mht. kvalitets-
utvikling og -vurdering

§ 4-2 Anke over driftsstyrets vedtak
Rektor plikter i driftsstyrets møte å forlange et vedtak brakt inn for 
direktøren dersom vedtaket, etter rektors vurdering, strider mot lov, 
forskrifter eller kommunens overordnede retningslinjer. Likeså kan et 
mindretall på to av driftsstyrets medlemmer anke et vedtak inn for 
direktøren.

§ 4-3 Godtgjøring
Leder og medlemmene av driftsstyret får møtehonorar etter regler for 
folkevalgte i Stavanger, nivå 4. Elevenes honorar fordeles med 50% til 
elevene og 50% til elevrådet.

§ 4-4 Ikrafttreden - varighet
Dette reglementet trer i kraft fra 01.03.2002.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et 
nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i 
skolen. 
 
FUG er opptatt av:
Hjem-skole-samarbeid
• Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
• Å gi kunnskap om hvordan et hjem-skole-samarbeid fungerer
• Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
• Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema 
 som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer.

www.fug.no – en nettressurs for foreldre med barn i skolen
 
Medlem av driftsstyret © FUG 2009


