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LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D’OSLO 
 

Skovveien 9 – 0257 Oslo – Norge 
tlf.. : 00 47 22 92 51 20 – fax 00 47 22 56 06 99 

www.rcassin.no 
 
 

 FORENINGEN FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO – STATUTTER 
 

Vedtatt i Ekstraordinær Generalforsamling av 5. desember 1990. 
Modifikasjoner vedtatt i Ekstraordinære Generalforsamlinger av 24. mai,  

21. oktober 1993, 7. desember 2009, 26. mars 2015 og 13. juni 2016. 
 
 

Følgende statutter annullerer og erstatter alle tidligere statutter. 
 

ARTIKKEL 1: FORENINGENS FORMÅL 

 
Den 15. desember 1961 ble det stiftet en forening i Oslo som skulle ha som formål å stå for 
driften av Den Franske Skolen i Oslo. Foreningen har til oppgave å sørge for undervisning på 
fransk i henhold til det franske Kunnskapsdepartementets fagplaner, samtidig som den foretar 
nødvendige tilpasninger for å integrere undervisningen av norsk språk og kultur. 
 
Skolen tar først og fremst imot franske barn og elever som kommer fra en godkjent fransk skole i 
utlandet eller fra en offentlig eller privat skole i Frankrike. Norske barn og barn fra et tredje land 
kan tas opp i den grad antallet ledige plasser tillater det.  
 

ARTIKKEL   2: NAVN OG TILHOLDSSTED 

 
Foreningens navn er Association du Lycée français d’Oslo (ALFO) og den holder til på Den 
franske skolen i Oslo. 
 

ARTIKKEL 3: FORENINGENS MEDLEMMER 

 
Hvert medlem av foreningen har én stemme.  
 
Foreningen, som har Frankrikes ambassadør til Norge som ærespresident, består av:  
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1) De aktive medlemmene: Foresatte til elever ved skolen, under forutsetning av at de har 
betalt skolepengene for barna. Hver foresatt har én stemme, enten de har ett eller flere 
barn ved skolen. 

2) Ansatte som jobber i minst 50% stilling.  
 
Hver av de ansatte som arbeider i minst 50% stilling innehar én stemme. Imidlertid kan ikke 
antallet økes til to stemmer i de tilfeller der en ansatt også er foreldre til barn ved skolen.  
 

ARTIKKEL 4: GENERALFORSAMLINGER 

 
 

4.1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
Alle medlemmene i foreningen utgjør generalforsamlingen. 
 
Formannen i styret som også er foreningens formann, innkaller til ordinær generalforsamling én 
gang i året. 
 
Møteinnkallingen til generalforsamlingen som innbefatter dagsorden, samt andre nødvendige 
dokumenter til gjennomføringen av generalforsamlingen, sendes ut minst ti dager før selve 
generalforsamlingen finner sted.  
 
Generalforsamlingen ledes av styreleder eller nestleder på vegne av styreleder.  
 

1) GENERALFORSAMLINGEN VELGER medlemmene som representerer elevenes 
foresatt til skolens styre samt disses vararepresentanter. 

2) GENERALFORSAMLINGEN INVITERER rektor til å legge frem skolens 
pedagogiske situasjonsbilde. 

3) GENERALFORSAMLINGEN INVITERER styret til å legge frem årsberetningen og 
resultatene fra foregående år. 

4) GENERALFORSAMLINGEN BESLUTTER hvorvidt styrets regnskap skal 
godkjennes eller ikke. 

 
 
4.2 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
Formannen i styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling enten i de tilfeller der skolens 
interesse tilsier det, eller etter initiativ fra Styret, eller dersom 1/3 av foreningens medlemmer ber 
om det, eller etter rektors ønske.  
 
Bare en ekstraordinær generalforsamling kan endre foreningens statutter eller oppløse foreningen. 
Enhver avstemning avgjøres ved simpelt flertall og må ha minst 50 stemmeberettigede for å være 
gyldig. Hvis antallet stemmeberettigede v ikke er høyt nok ved avstemning, må det kalles inn til 
ny ekstraordinær generalforsamling. I dette tilfelle er det ikke nødvendig med 50 
stemmeberettigede for å gjennomføre valget. Tidsrommet mellom første og andre ekstraordinære 
generalforsamling kan ikke være mindre enn 10 dager, men heller ikke overskride 30 dager.  
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Møteinnkallelsene som skal innbefatte dagsorden må sendes ut til alle foreningens medlemmer 
minst 7 dager i forkant av generalforsamlingene.  
 
Dagsorden kan ikke endres mellom de to generalforsamlingene og spørsmål som ikke står på 
dagsorden kan heller ikke være gjenstand for avstemning.  
 
 

ARTIKKEL 5: STYRET 

 
5. 1 SAMMENSETNING 
 
Styret består av 8 medlemmer med besluttende myndighet.  De er valgte representanter blant 
elevenes foresatte: 4 med fransk statsborgerskap, 3 med norsk statsborgerskap, 1 representant fra 
tredjeland.  
 
I tillegg kommer 6 representanter med rådgivende myndighet: 

- Kulturråden ved Den franske ambassaden i Oslo 
- Konsulen ved Den franske ambassaden 
- Skolens rektor eller nestleder 
- Økonomilederen 
- 1 representant for de ansatte valgt inn av CCPL (Det lokale paritetiske utvalget 

bestående av representanter for franske fagforeninger, skolens ledelse og 
fransk administrasjon) 

- 2 representanter fra de norske fagforeningene for de ansatte 
 
 
5.2 VALG AV REPRESENTANTER FOR ELEVENES FORESATTE TIL SKOLENS 
STYRE 
 
Representantene i skolens styre blir valgt av generalforsamlingen blant de aktive medlemmene av 
ALFO. Ansatte kan ikke velges inn som representanter for elevenes foresatte. Mandatet er satt til 
to år og kan fornyes én gang. Dersom ingen nye kandidater melder seg, er en tredje periode 
mulig. 
 
Halvparten av skolens styre blir fornyet hvert år. 
 
Stemmegivningen er hemmelig og foregår med stemmesedler og ved simpelt flertall og én 
valgomgang. 
 
Valget foregår under ledelse av konsulen ved Den franske ambassaden. Ved opptellingen blir 
han/hun assistert av to oppnevnte valgdeltaker som ikke selv stiller til valg. 
 
Stemmegivning ved fullmakt er mulig, med en begrensning på to fullmakter pr valgdeltaker. 
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5.3 DRIFT 
  
Styret avholder møter minimum én gang hvert kvartal og ellers etter behov. Styreleder, eventuelt 
nestleder dersom styreleder er forhindret, innkaller til møte.  
 
Etter forslag fra styreleder og styrets lederutvalg, blir dagsorden sendt til alle medlemmene og 
varamedlemmene i forkant av møtet.  
 
Minimum 6 styremedlemmer med stemmerett må være til stede for at beslutninger skal kunne 
kjennes gyldige. 
 
Vedtakene fattes ved simpelt flertall og styreleder har den avgjørende stemmen dersom 
stemmene fordeles likt. 
 
Styret har anledning til å invitere personer hvis bidrag er relevant i forhold dagsorden. 
 
Komiteene og styrets lederutvalg gjør det forberedende arbeidet til avgjørelsene som skal tas av 
styret og lager en sammenfatning av disse i forkant av fellesmøtene. 
 
Dersom en av plassene for de valgte representantene blir ledig, kan vararepresentanten bli 
styremedlem og styret kan oppnevne en ny vararepresentant. 
 
Ved fratredelse i løpet av mandatperioden, eller dersom vilkårene for valgbarhet ikke lenger er 
oppfylt, og dersom vararepresentantene ikke kan eller vil overta, blir det gjennomført nytt valg i 
en ekstraordinær generalforsamling.  
 
 
5.4 STYRETS ROLLE 
 
Styret: 
 

1) VELGER en av de franske foresatterepresentantene til leder for foreningen. Videre velges 
to nestledere hvorav den ene er fransk statsborger, samt en kasserer. Sammen med rektor 
og økonomilederen ved skolen utgjør de «le bureau».  
 

2) AVGJØR hvilke komiteer som skal dannes (slik som utviklingskomiteen, statuttkomiteen, 
kommunikasjonskomiteen, ansettelseskomiteen osv.). Styret fastsetter  
komiteenes mandat.  
 

3) UTPEKER lederne i komiteene blant representantene for elevenes foresatte.  
 

4) UTPEKER ett medlem av styret blant representantene for elevenes foresatte som skal sitte 
i Conseil d’Administration de la Fondation (Stiftelsen). Vanligvis er dette lederen av 
utviklingskomiteen.  
 

5) FØLGER OPP og GODKJENNER arbeidene og tiltakene som ledes av komiteene. 
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6) UTPEKER en representant til « conseil consulaire en Formation «Enseignement français 
à l’étranger – bourses scolaires» (kommisjonen for franske stipendier ved Det franske 
konsulatet). 

 
 

7) VURDERER skolens pedagogiske struktur, antall elever pr klasse og pr valgfag, 
linjevalgene ved skolens videregående seksjon og valg av fremmedspråk. Dette blir 
utarbeidet av rektor før hver skolestart. 
 

8) GODKJENNER ELLER ENDRER budsjettforslaget som blir lagt frem av rektor. 
 

9) FASTSETTER størrelsen på skolepengene i forhold til budsjettet og fastsetter lønn for de 
lokalt ansatte lærere, det lokalt ansatte personalet i administrasjonen, assistenter og 
vedlikeholdspersonalet som er lønnet av foreningen.  

 
10) KONTROLLERER regnskapsføringen utført av skolens økonomileder. 

 
11) AVGJØR hvilke større arbeider som skal utføres ved skolen, sørger for å innhente anbud 

og er tilstede på overtagelsesbefaringer. 
 
 
5.5 DE INNVALGTE MEDLEMMENE AV STYRETS LEDERUTVALG SITT 
ANSVAR 
 
Lederen : 

- Sørger for godkjenning av dagsorden i styremøtene. 
- Leder generalforsamlingene og styremøtene samt godkjenner 

møteprotokollene. 
- Legger frem årsberetningen sammen med lederne for de ulike komiteene under 

generalforsamlingen. 
- Representerer ALFO overfor utenforstående fysiske eller juridiske personer. 

Ansetter lokalt ansatte som en del av ansettelseskomiteen og etter det lokale 
regelverket. 

- Er medlem med rådgivende stemme i skolerådet (Conseil d’établissement). 
Deltar personlig eller er representert av stedfortreder. 

- Kan ikke innvelges samtidig til skolerådet. 
 
Nestlederne har som oppgave å assistere og bistå styrelederen samt å påta seg sistnevntes 
oppgaver ved fravær eller fratredelse. 
 
Kasserer: 
 

- Forvalter og kontrollerer bruken av midlene. 
- Kontrollerer og godkjenner utbetalingene. 
- Delegerer økonomistyring og gjennomføring av budsjettet til økonomilederen. 
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ARTIKKEL 6: UNDERSKRIFTER 

 
Styreleders signatur forplikter foreningen i all offisiell korrespondanse. Dersom styreleder er 
forhindret, gjelder nestleders signatur. Rektor er ansvarlig for utgiftene innenfor den gitte 
budsjettrammen. Betalingene blir kontrollert i fellesskap av skolens økonomileder og styrets 
kasserer. 
 
I alle andre tilfeller er foreningen ansvarlig ved at styreleder og kasserer underskriver i fellesskap. 
 
 
 
 

ARTIKKEL 7:  SKOLERÅDET 

 
 

7.1 SKOLERÅDET BESTÅR AV FØLGENDE MEDLEMMER: 
 
 
I henhold til rundskrivet Organisering og funksjon av ulike organer ved franske skoler i utlandet 
tilknyttet AEFE er skolerådet (Conseil d’établissement) et trepartsorgan bestående av et likt antall 
faste medlemmer: 
 
Representanter for administrasjonen: 

- Den franske kulturråden eller dennes stedfortreder 
- Skolens rektor 
- Økonomileder 
- Skoleinspektør 
- Rektor for barneskolen 

 
- Representanter for undervisningspersonalet og skoleassistenter, samt en 

representant for det øvrige personalet. 
- Representanter for elevenes foresatte og elevrepresentantene fra 

ungdomstrinnet og videregående. 
 

Det står i tillegg skrevet i ovennevnte rundskriv at skolerådet også skal bestå av medlemmer med 
rådgivende stemme: 

- Konsulen ved Den franske ambassaden i Oslo 
- De konsulære rådgiverne (en instans som representerer franskmenn i utlandet) 
- En norsk representant blir utpekt av skolestyret etter anbefaling fra rektor og 

Den franske kulturråden. Anbefalingen skjer på grunnlag av vedkommendes 
sosiale, økonomiske og kulturelle kompetanse. 

- To representanter fra skolens styre, hvorav den ene er styrelederen. 
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7.2 SKOLERÅDETS ROLLE 
 
Skolerådet ledes av rektor eller stedfortreder dersom rektor er forhindret. 
 
Rektor innkaller til møter i skolerådet minst én gang i kvartalet. 
 
Rektor bestemmer dato og tidspunkt for møtene. Han sender ut innkallelse samt foreløpig 
dagsorden og eventuelt andre dokumenter minst ti dager i forkant. 
 
Dagsorden er satt opp av rektor etter at spørsmål som er innkommet før møtet er tatt med. 
Dagsorden godkjennes ved møtestart. 
 
Halvparten av medlemmene med stemmerett må være til stede ved møtestart dersom møtet skal 
kjennes gyldig.  
 
 
7.3 SKOLERÅDETS OPPGAVER 
 
Skolerådet behandler pedagogiske og andre spørsmål som berører elevenes skolehverdag på alle 
klassetrinn ved skolen. 
 
Skolerådets oppgaver er beskrevet i ovennevnte rundskriv. 
 
På bakgrunn av det forarbeidet som fremlegges av rektor, vedtar skolerådet først og fremst: 

- Skolens strategiplan 
- Skolens internreglement etter at det først er blitt behandlet av forberedende instanser 
- Forslag til timeplaner og feriekalenderen 
- Den årlige studie- og karriereveiledningsplanen for elevene 

 
Skolerådet uttaler seg i tillegg om saker som: 
 

- Forslag til videreutvikling av den pedagogiske strukturen 
- Organiseringen av elevenes skolehverdag og HMS-spørsmål gjeldende for hele skolen 
- Spørsmål som gjelder de ansattes arbeidsforhold 
- Spørsmål i forbindelse med informasjon til elevenes foresatte og de generelle 

retningslinjene angående deres deltakelse i skolens ulike organer 
- Planlegging og finansiering av skolereiser 

 
Reglene som gjelder sammensetningen, valg og hvordan skolerådet fungerer er beskrevet i 
vedlegget til statuttene (rundskriv angående Organisering og funksjon av ulike organer ved 
franske skoler i utlandet tilknyttet AEFE). 
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ARTIKKEL 8: OPPLØSNING 

 
Dersom skolens styre skulle oppløses, tilfaller de gjenstående midler som er gitt i form av direkte 
støtte fra Den franske stat og etter at all gjeld er dekket, Den franske Republikk eller en 
organisasjon som tar seg av formidling av fransk språk og kultur. Denne organisasjonen må først 
ha blitt godkjent av Det franske utenriksdepartementet. 
 
 
           13.06.2016 
 

 


