
Vedtekter for Konsekvenspedagogisk forum 
Oppdatert 21.08.20 

§ 1 Navn 

Konsekvenspedagogisk forum  

 

§ 2 Formål 

Konsekvenspedagogisk forum er et faglig pedagogisk forum, som har som formål å styrke kvaliteten i 

arbeidet med konsekvenspedagogikk på nordisk plan.   

Forumet skal medvirke til å fremme kjennskapet til pedagogikken, samt understøtte samarbeidet på 

tvers av landegrenser mellom de institusjoner, pedagoger og lærere som har besluttet å ha en faglig 

referanse til konsekvenspedagogikk.  

Som en vesentlig del av dette arbeidet skal forumet avholde en årlig fagkonferanse. 

Som en annen del av arbeidet skal forumet ha en hjemmeside som skal være en offisiell digital 

informasjonskanal for Konsekvenspedagogisk forum og fungere som et digitalt arkiv for artikler og 

fagstoff.  

 

§ 3 Ledelsen 

Representantskapet er Konsekvenspedagogisk forums øverste organ, og skal se til at forumet virker 

etter sitt formål i tråd med vedtektene. Representantskapet består av rektor/øverste leder fra de 

virksomheter som samlet har referanse til Konsekvenspedagogikk og de virksomheter/avdelinger 

som betaler høyeste kontingent (over 20 medarbeidere). Utover rektor/øverste leder kan det fra 

virksomhetene møte en representant som har talerett, men ikke stemmerett, til representantskapets 

møter. 

Representantskapet velger selv en leder, nestleder, kasserer og hjemmesideansvarlig, som innehar 

vervet for to år. Dette styret har mandat til å ta avgjørelser knyttet til innhold i og utforming av 

utviklingsarbeid og årskonferanse, så lenge dette er i tråd med vedtektene og beslutninger gjort av 

representantskapet. Videre kan styret gjøre økonomiske utlegg mellom to representantskapsmøter 

på inntil et samlet beløp av 30.000 NOK uten vedtak i representantskapet. Ved større utlegg enn 

samlet 30.000 NOK kreves vedtak i representantskapet 

Leder er ansvarlig for forumets økonomi og har hovedansvar for sekretariatfunksjonen i samarbeid 

med nestleder og kasserer 

§ 4 Representantskapsmøtet 

Representantskapet avholder minimum et møte i året. 



Representantskapet skal behandle følgende punkter: 

- Planlegging av årskonferansen 

- Evaluering og drift av hjemmesiden 

- Strategi og innsatsområder for det kommende år 

- Godkjenning av regnskap  

- Godkjenning av budsjett, herunder fastsetting av kontingent  

- Behandle innkomne forslag 

I representantskapets behandling av saker gjelder ved avstemning, alminnelig stemmeflertall der 

hver virksomhet har en stemme. 

 

§ 5 Medlemskap 

Virksomheter eller prosjekter som har referanse til konsekvenspedagogikk kan bli medlemmer av 

Konsekvenspedagogisk forum. Enkeltpersoner kan også bli medlemmer av forumet.  

Søknad om medlemskap sendes leder, og gjelder fra den dato kontingenten er betalt. 

 

§ 6 Kontingent 

Kontingent fastsettes av representantskapet. 

Utmelding av Konsekvenspedagogisk forum skjer skriftlig til leder. Medlemmer som ikke betaler 

kontingent vil bli meldt ut av forumet. 

 

§ 7 Vedtektsendringer 

Endringer av vedtektene kan kun skje hvis 2/3 av representantskapsmøtet tilslutter seg disse. 

 

§ 8 Nedleggelse 

Konsekvenspedagogisk forum kan nedlegges etter ¾ - flertall på representantskapsmøtet. Det skal 

innen tre måneder innkalles til nytt representantskapsmøte med ny behandling. Dersom 

nedleggelsen av forumet fortsatt besluttes, skal representantskapsmøtet etter innstilling fra leder 

beslutte hvordan eventuelle økonomiske midler samt andre aktiviteter skal anvendes til 

allmennyttige formål som fremmer konsekvenspedagogikken. 

 

Besluttet på representantskapsmøte på Halden vgs, avdeling Tosterødberget, den 8.12.16. 

Vedtektene er revidert og vedtatt ved Vitskøl kloster, 22.10.2019 


