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§ 1.  ORGANISASJON 
Skoler i Samarbeid (heretter benevnt SIS) er en politisk og religiøs uavhengig 

medlemsorganisasjon bestående av skoler i det 13-årige skoleløp. Organisasjonen er formelt 

forankret i Skien kommune ved Hovedutvalg for skole og kultur, og ved at etatssjef for skole 

peker ut en av sine ansatte på skole og barnehagekontoret til å representere etaten i styret.  

 

 

§ 2. FORMÅL 
Skape relasjoner og knytte vennskapsbånd mellom skoler i nord og sør. Drive aktivt 

solidaritets og bistandsarbeid rettet mot vennskapsskoler i Kongo-Brazzaville. Arbeide etter 

følgende mål: 

1. Utvikle samarbeid, forståelse og vennskap mellom skoler, elever og lærere i 

Kongo-Brazzaville og Norge. 

 

2. Støtte vennskapsskolene i Kongo slik at de kan utvikle en bedre skole ved å 

a. Oppruste / bygge nye skolebygninger og støtte opp under tiltak som 

læringsforholdene best mulig for elevene. 

b. Skaffe utstyr til drift 

c. Påvirke de kongolesiske myndigheter slik at det blir tilsatt nok lærere og 

pååvirke myndighetene i landet til å bygge bedre boliger til de ansatte på 

skolene 

 

3. Motvirke rasisme og fremme positive holdninger på tvers av kultur, etnisk 

tilhørighet og hudfarge. Utvikle demokratiet.  

 

4. Utvikle barn og unges evne til å føle glede ved å dele noe med andre. 

 

5. Legge til rette for utveksling av kompetanse mellom lærere i Kongo og Norge 

 

 

§ 3.  MEDLEMSKAP 
SIS opererer med to kategorier medlemskap: 

 

Kategori 1: Aktive medlemsskoler: 

 Betaler kontingent (se § 5) 

 Har opprettet egen vennskapsskole 

 Har en prosjektgruppe på egen skole bestående av minst to personer. FAU deltar i 

prosjektgruppa.  Elevrådet inviteres til å delta i prosjektgruppa. 

  Forplikter seg på følgende kriterier: 

 

1.        Skolen binder seg til deltaking i minst tre år (De skoler som allerede har startet  

           et samarbeid, fullfører sin treårsperiode.) 

 

2. Skolen oppnevner en ansvarlig prosjektleder med ansvar for:  

 koordinering av prosjektet på sin skole - og  

 samarbeid med de andre skolene i det lokale nettverket 
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3. Skolen søker å innarbeide SIS i sine lokale planer/årshjul/ program for 

fellesaktiviteter for realisering av læreplanens intensjoner om 

internasjonalisering og solidaritetsarbeid. 

 

4. Skolen gjennomfører minst en gang pr år en form for aksjon for konkret å bidra 

til å nå mål nr 2 og 4 (se § 2) 

 

5. Stille med inntil 3 representanter med stemmerett på årsmøtet.  En av 

representantene skal i så fall være fra FAU 

 

Kategori 2: Støttemedlemmer: 

 

A) Skoler som gjennomfører en form for innsamlingsaksjon for konkret å bidra til å    

      nå målene i § 2 FORMÅL – punktene 2a, b, c og pkt. 4. En representant fra hver      

      av disse skolene har stemmerett på årsmøtet.  

 

B) Enkeltpersoner som støtter SIS. Vi kaller det ”Enkeltmedlemskap”. Alle  

enkeltmedlemmer har stemmerett på årsmøtet. 

 

 

§ 4.  OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP 
 Aktive medlemskoler. 

 For å avslutte arbeide som SIS-skole må skolen: 

 Ha deltatt i minst 3 år. 

 Opphøre medlemskapet ved avslutningen av et skoleår. 

 Gi beskjed til styret i SIS om avslutning av medlemskap innen 1. februar samme 

skoleår som skolen ønsker å fratre. 

 

 

§ 5. ÅRSMØTE 
Årsmøte avholdes innen utgangen av skoleåret og er SIS` øverste myndighet. Aktive 

medlemskoler og støttemedlemmer skal i god tid før årsmøte få innkalling og saksliste. 

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret eller minst ¼ av medlemmene krever det. 

Årsmøtet skal alltid inneholde disse sakene:  

 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen  

 Godkjenning av revidert regnskap og styrets årsberetning  

 Behandle innkomne saker  

 Fastsetting av medlemskontingent  

 Godkjenne forslag til budsjett for kommende år 

 Valg av: 

 Styreleder, funksjonstid 1 år. 

 Representanter til styret, funksjonstid 2 år.  (For å sikre kontinuitet i styret, skal kun 

halvparten av representantene være på valg hvert år).  Styret skal til enhver tid bestå 

av: 

- 4 representanter fra SIS-skolene eller personer med enkeltmedlemskap. Maks 

en person med enkeltmedlemskap kan velges, minst tre må velges fra SIS-

skolene 

- 2 foreldrerepresentanter (med personlig vara) 
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- 1 representant (med personlig vara) fra Skien kommune utpekt for ett år av 

gangen av skole- og barnehagesjef 

 

- En fredskorpskoordinator sitter i styret dersom fredskorpsprosjekt er under 

arbeid 

 

    Utover dette gis styret mandat til å konstituere seg selv, men på en slik måte at det     

     består av leder, sekretær og to økonomiansvarlige/kasserere. 

 

 Valg av valgkomité bestående av minst to medlemmer 

 

Alle valg avgjøres ved simpelt flertall. 

 

 

§ 6. STYRET 
Styrets møter avholdes når leder eller flertallet i styret finner det nødvendig. Varamedlemmer 

får innkalling. Disse har stemmerett dersom styret ellers ikke er fulltallig. For å fatte formelle 

vedtak, må minst tre styremedlemmer være tilstede. Ved stemmelikhet har leder 

dobbeltstemme. Det skrives protokoll fra møtene. 

 

 

 

§ 7. REGNSKAP OG REVISJON 
Regnskapet følger skoleåret,  og revisjon utføres av godkjent revisor som velges av årsmøtet. 

 

 

 

§ 8. VEDTEKTSENDRINGER 
Beslutning om evt endring(er) av SIS` vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøtet. Forslag om 

dette må være styret i hende i god tid før årsmøtet. 

 

 

 

§ 9. OPPLØSNING 
En eventuell oppløsning av organisasjonen SIS kan kun vedtas av Årsmøtet, og da med minst 

2/3 flertall. Eventuelt gjenstående midler tilfaller La Afrika Leve. 

 

 

 

 


