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Vedtektsendringer Holtekilen folkehøgskole
A) Antall styremedlemmer
Dagens situasjon
I dag velger baptistenes landsmøte leder og tre styremedlemmer til styret for Holtekilen folkehøgskole. Styret
konstituerer seg selv og velger nestleder. Styret har samtidig avgjort hvem som skal være første, andre, tredje og
fjerde vara.
De ansatte og elevene har en representant hver. Rektor møter uten stemmerett. I tillegg har Baptistsamfunnet en
observatør.
Det velges fire varamedlemmer, som ikke er nummerert.
Det er altså 6 stemmeberettigede. Det er uvanlig. Det bør være et oddetall. I noen tilfeller kan det være avgjørende
slik at styreleder slipper å avgjøre en vanskelig sak med sen eventuell dobbeltstemme.
Utvider kompetansen
I noen situasjoner kan det være litt spinkelt med fire i tillegg til de som er på skolen hver dag. Styreleder har ofte tett
kontakt med rektor. Nestleder blir også ofte involvert i avgjørelser og da er det bare to styremedlemmer som skal
mene noe og eventuelt se saken litt utenfra. Det vil styrke kompetansen, utvide horisonten og kanskje få inn
ytterligere erfaring. Samtidig blir det ikke et for stort styre, egentlig ikke flere enn det er i dag fordi 1. vara pleier å bli
innkalt.
Første vara møter
Styret har valgt å innkalle et varamedlem fast på møtene, men uten stemmerett. Det er lite tilfredsstillende for den
som ikke har stemmerett. Om vi utvider styret med en person, vil denne praksis opphøre.
Varamedlemmene
Varamedlemmene bør være rangert av landsmøtet. Nå er det styret som avgjør hvem som skal være første, andre,
tredje og fjerde vara. Det bør være landsmøtet som avgjør rekkefølgen på varamedlemmene.
Fire varamedlemmer til et styre på fire eller fem er mange. Det bør være de faste medlemmene, de med kontinuitet
og erfaring, som hovedsakelig avgjør sakene.
Det forslås derfor at styret utvides med en valgt representant på landsmøtet og at det bare velges to rangerte
varamedlemmer.
Forslag til vedtak:
§ 4. Oslofjord Folkehøgskole har et styre som representerer eier og er skolens øverste ansvarlige organ. Styret består
av syv medlemmer:
- Styreleder pluss fire styremedlemmer og to rangerte varamedlemmer valgt av Det Norske
Baptistsamfunns Landsmøte
- En representant valgt av skolens personale med ett varamedlem
- En representant valgt fra det til en hver tid inneværende årskull med ett varamedlem
Elevrepresentanten velges for ett år om gangen, de andre velges for tre år.
Styret konstituerer seg selv. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. I styret er det ønskelig med kompetanse
innen økonomi, administrasjon og pedagogikk. Rektor forbereder saker for styret, gir innstilling til vedtak og fører
protokollen fra møtene.

B) Navneendring
Skolen har endret navn
Folkehøgskolen fikk ved starten navn etter hvem som eide skolen og hvilken målgruppe skolen hadde. Skolen fikk
derfor navnet Baptistenes folkehøgskole. De første kull besto hovedsakelig av baptistungdom.
Etter noen år så ledelsen at det kom elever fra mange andre sammenhenger og at navnet kanskje ville ekskludere
noen elever fra å søke. Det var ikke grunnlag blant baptistene til å fylle skolen med nok elever hvert år. Skolens navn
ble derfor endret til Holtekilen, den lille bukten rett nedenfor skolen. Geografien avgjorde navnevalget.

Geografisk tilhørighet
Vi ser at det har vært en tendens blant folkehøgskolene å endre navn etter geografien, og ofte større geografiske
områder. Øytun har endret navn til Alta folkehøgskole, Birkeland til Sørlandet, Fredtun til Stavern og Rauma til Molde
folkehøgskole.
Dette gjøres for å vise hvor i landet skolen ligger. Det er nok bare de aller færreste som vet hvor Holtekilen er. Men
alle vet hvor Oslo og Oslofjorden er.
En urban skole
Skolen markere seg som en urban skole. Vi kan ikke konkurrere med andre skoler, som ligger langt ute på landet, ved
havet eller har andre naturskjønne omgivelser utenfor skoleveggen. I Oslo er det bare Rønningen folkehøgskole i
tillegg til vår. Den skolen er populær. Mange unge vil gjerne komme til Oslo, oppleve hovedstaden, de har hørt mye
om, se kjente bygninger og oppleve noen av de store begivenhetene i hovedstaden.
Styret har fått flere anbefalinger (blant annet fra Folkehøgskolekontoret) om at Oslofjord folkehøgskole er et godt
navn.
Forslag til vedtak:
Holtekilen folkehøgskole endrer navn til Oslofjord folkehøgskole. Vedtektene endres på de aktuelle steder.
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