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Statutter  DMMH.

§  1

Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning er opprettet av Menighetspleienes

Landsforbund som et menighetenes fellestiltak.

Stiftelsesloven (LOV-2001-06-15~59 ) og Universitets- og høgskoleloven (LOV-2005-04-01-15) gjelder for

høgskolens virksomhet.

§  2

Høgskolens virke skal ha basis i den kristne tro slik den kommer til uttrykk i Bibelen og Den norske kirkes

bekjennelsesskrifter. Formålet er  å  drive barnehagelærerutdanning og annen type høgskoleutdanning, samt

kursvirksomhet innen høgskolens fagområde.

§  3
Stiftelsens grunnkapital er på kr. 4.000.000.

§  4

Barnehagelærerutdanningen og annen virksomhet høgskolen driver skal følge lov og forskrifter som til enhver

tid gjelder for slik utdanning og virksomhet.

§  5
Styret er institusjonens øverste organ og består av  10  medlemmer:

a) To medlemmer oppnevnt av Nidaros biskop (begge kjønn skal være representert).

b) To medlemmer oppnevnt av Kirkerådet (begge kjønn skal være representert)

c) ett medlem oppnevnt av IKO - Kirkelig pedagogisk senter

d) ett medlem oppnevnt av Normisjon

e) to medlemmer valgt blant de ansatte; (begge kjønn skal være representert )

f) to medlemmer valgt blant studentene; (begge kjønn skal være representert)

For hvert medlem oppnevnes varamedlem i samme antall som medlemmer. Varamedlemmer skal velges i

prioritert rekkefølge.

Funksjonstiden er 4 år for eksterne styremedlemmer. Valgene bør ordnes slik at tre velges hvert annet år.

Ansatterepresentanter velges for 2 år og studentrepresentanter for 1år.

Rektor og prorektor møter i styret uten stemmerett. Rektor har, som sekretær for styret, forslagsrett og rett til

protokolltilførsel.

§  6
Styret velger leder og nestleder blant de eksterne representantene for en periode på 2 år. Styret treffer sine

beslutninger ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.

§  7
Styret representerer stiftelsen utad, og har ansvar for  å  drive høgskolen på et høyt faglig nivå og i samsvar med

statuttenes formål.
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Styret fastsetter de reglementer og instrukser som skal gjelde for høgskolen, vedtar høgskolens budsjett,

regnskap og årsberetning og tilsetter personalet i samsvar med bestemmelsene i Universitets- og

Høgskoleloven.

§ 8
Styrets leder og rektor - eller to av Styrets medlemmer - har ved sin felles underskrift signatur på vegne av

stiftelsen Dronning Mauds Minne. Styret tildeler prokura til rektor/ daglig leder.

§  9
Styret kan om det finner det ønskelig eller nødvendig, trekke inn andre institusjoner i medansvar for høgskolen.

Eventuelle andre institusjoners deltakelse kan ikke endre noe på det prinsipielle i høgskolens statutter og

øvrige avtalepunkter.

§  10
Styret oppnevner høgskolens revisor.

§ 11

Endring av statuttene foretas av Styret og skal godkjennes av Kirkerådet. Forslag om nedleggelse av høgskolen

må forelegges Kirkerådet før vedtak fattes av Styret.

Hvis Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning nedlegges, skal høgskolens kapital

anvendes i samsvar med ordlyden i Kong Haakon den 7.s Gavebrev til høgskolen av 6. april 1954:

"Skulle Barneverninstituttet oppløses eller på annen måte opphøre med sin virksomhet, skal eiendommen eller

de derved innvundne midler tilfalle Staten v/Det Kgl. Sosialdepartement som plikter  å  bruke eiendommen til

beste for norske barn på den måte departementet finner mest tjenlig og i overensstemmelse med Grunnlovens

paragraf 2. Gavebrevets ordlyd har vært forelagt for Det Kgl. Sosialdepartement, som i brev av 12. mars 1953

melder at departementet ikke har noe  å  bemerke til det."

Signert istyremøte den 10. februar 2016.

Kari Berg Elisabeth Walsøe Lehn Aud Kristin Saltvik Aaasen
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