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Vedtægter for Sydboroholns Privatskole

Yedtægter
for dea selveiende institution Sydbornholms Pdvatskole, Pederskerveleo 75, 3720 Åkkkeby CVRaumrner
27473822

I{jemsted og formåI

§1
Sydbornholms Privatskole er en selvejeode og uafliængig uddaaaelsesinstitutioo med hjemsted i Bornholms
Regionskommune. Skoien er oprettet den 19. november 2003.

§2
Institutionens formål er at dttve en ftiskole efter de til enhver tid gældeode love og andre retsregler for friskoler
og private gruodskoler mv.
Skolen skal efter sit formål og i hele sit virke forberede eleverae til at leve i et sømfirnd som det danske med
fi-ihed og folkestyre samt u&ikle og styrke elevemes keadskab til og rcspekt for gruadlæggende friheds- og
menneskerettigheder, heruoder ligestilling mellem kønoene.
Srk.Z.

Skolens formål er i øvtigt at udøve skolevfuksomhed på følgende grundlag:
En privatskole

- fta børnehaveklasse til og rrred 9. klasse
- med skolefritidsodniog (SFO)
- med aldersiotegtetet uadervisaiag
- hvor klasselætereo og hjemklassen er det bærende og tryghedsskabende fuadament
- hvor uaderrrisningea faregår dels i hjernklasserfle og i grupper
- med et tæt og udviklende samatbeide læteme imellem omkring den enkeke elev
- med fokus på ea tidlig, struktureret læseindsats med mulighed for it-støtteværktøjer
- hvor den enkelte elev kaa indgå i forskellige slags fællesskaber og knytte weaskaber på
tværs afalder
- hvor skolens yngste lærer afde store
- hvor de store har mulighed for at være fotbillede fot de små - i frglig" og i sociale
sammenhænge
- hvor alle elever udfordres i forhoid til deres forudsætninger og evner
- hvor uadervisoiagea foregh i et overskueligt og sarnmenhængeade miljø, der ti§odeser
elevemes forskellige mhder atlære på med respekt for, at børn udvikler sig i forskelligt
tempo
- hvor omdreiaingspunkterae er geosidig respekt og sundhed
- hvor eleveme gelrflem menings- og erfatingsudvekslingudvikler gensidig dialog
- hvor lokaleme er fleksible og kan ændres alt efter undewisniogens pædagogiske indhold.
- hvor uodervisning i skov og straod er en natudig del afbøruenes skoledag

- det fungerer som kulturceoter for hele Sydlrornholnn
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Skolens drift

§3
Skolens drift genoemføtes ved ftiviltge bidt g fta skolekredsea og aadre med iateresse for skoleo, pL grvnudløgaf
skolepenge for eleverng kontiogenter og ved tilskud fla det offentlige. Skolen skal opfylde det
egendækningsktav, som Uadervisaingsministeren har fastsat med hjemmel i "Lov om Friskoler og private
gruodskoler m.v."
sth2.
Skoleas midler, herunder et eveotuek overskud ved skolens drift, tilfalder institutionen og må alene komme
skoleas skole- og undervisniagsvidrsomhed til gode. Overskud skal aaveodes til koasolideriag så skolen har
kapital til at imødegå ftemtidige års eveatuelle underskud og i øwigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedrioger af
undervisningsmateriale, til byggeforanstaltoioger, udvidelser og lignende. Bidmg til skolen giver ikke ret til nogen
del af skoleas formue eller td udbytte af oogen arL
St,b3.
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens d"Sqge drifq skal aabringes i ovetensstemmelse med
bestemmelserne i "I-ov om friskoler og private gruadskoler nn.v"" Midlerne må ikke anbringes på konti, som
aadre ead skolea hat rådighed ovet.

ForældrcIæds og skolekrcd s

§4
Forældrekrcdsen består af forældre tjl børa på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af ,,I-r.v om ftiskoler og
private gnrndskoler m.v." og denne vedtægt tilkommer dea eller de persooer, der hat forældrcmyndighed over
eleven eller har baroet i et offeotligt anerkeadt p§eforhold" hvor de har bemyndigelse til at haodie på
forældremyodighedeas indehavers vegre. Dette gælder dog ikke spørgsmålet om skolegaagens begyndelse og
varighed.
Den, der har iadgået ægteskab med indehaveren af forældremyndighedea over et bam, der er indskrevet i skoleo,
og som bor sarnmen med forældremyndighedens indehaver og bameq kn,r. af skolen godkendes som
stemmeberettiget og er va§bar (forudsætter at § 11, s&. 1 samtidig er op$ldt). Det forudsættes dog, at

forældremyndighedea ikke ved aftale et delt mellem bamets forældre.

Det samme gælder fior biologiske forældre, hvis faderskabet et fastslåe! og vedkommeode bor srmtneo med
fomldremyad§hedeos indehaver og bamet.
Den af de biotogiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med
forældremyndighedeas indehaver, vil også kuao anerkendes sorn medlem, hvis forældremyndigfuedens indehaver
giver sin tilslutaicg, og at der ikke et meddelt valgret til aogeo aodea f.eks. sarnboende "pøp-foddef'.
Biologiske torældre udea forældremyndighed og "papforældre" kqfl, fk indfiydelse ved at melde s§ iad i
skolekredsea, hvis de ikke op§dder ovenstående krav.
Stk2.
Det påhviler forældtekredsen at fØre tilsyn med skolens almindeligs virksomhed, heruader med underuisningeu i
henhold til ,,Lov om friskoler og private grundskolet m.v." Forældrektedsen fastsætter oærmere regler for
vaietagelse! af tilsyaeq i&. § 6 og § 14 stk2.
Stki.
Skolekredsea er bagrund for skoleos virke. Skolekredsea består af forældrene samt andre, det af bestpelsen
godkendes sqæ medlernrnef,. Bcstyrclsen fastsætler koatingcct for medlerrrskab af okolektcdsea. Bestyælsens

afgwdse om medlemskab kaa indankes for geaeralforsarnlingen siwel af der:, bestpetrsen hat afslået. 
^t 

aqtag.,

som af et eventuelt miodretal i bestyrelsen.
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§5
Medlernmeroes bidmg giver ikke ret til nogefl del af skolens formue eller til udbpte af nogen art.
Medlemmeme hæfter ikke personligt for skoleos økonomiske fotpligtelset
Stk2.
Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved ftemmøde på genetalforsarnlingen at afgrive stemme. Ingen kan
afgive mere end 6n stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere § 11 stk.1.
Stkj.
Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i restaoce med
kontingent, skolepeage eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelseas afgwelse kan indankes for
generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mildretal i besq,relsen.

Tilsyn

§6
I henhold td § 4 stk. 2adøtrer f<xældtekredsen det overordnede tilsyn med skolens vrksomhed.
Undervisoingen skal stå mål med, hvad der almindeligvis ktæves i folkeskolen og forberede eleveme til at leve i
et samfund med frihed og folkestyre.
Stk.2.
Det er bestyrelsens arrwat, at foræi&ekredsen indkaldes til et møde, evt. i fotbindelse med generalforsarnlingen,
hvor forældrekredsen aleae har muhghed for at foretage valg af tilsyasførende jf. "Bekendtgørelse om vedtægter
for friskoler og priyate gruadskoler m.v." og efter bestemmelseme i ,,Lov om &iskoler og prhate grundskoler
m.v.", def skal varetage visse aærrrrete definerede tilsynsopgaver. Undlader fotældrekedsen at vælge

tilsynsførende, vatetages tilsynet af kommuralbestyrelsen.
Stk.).
Vælges den eller de tilsynsførende af foræl&ekredsen, skal dette ske fot højst fire år ad gangen.

Valget sker på et sædigt indkaldt valgmøde, eventuelt i forbindelse med geoeralforsamlingeo.
Valget skal gennemføres efter ministeriets bekendtgørelse om valg af ti1syn5f61snde. Det skal af indkaldelsen
frcngh, hvem bessrelsen indstillet sorn tilsyns{øtende, idet ethvert medlem af forældrekredsen på

generalforsamlingen eller valgmødet kan foreslå andre kandidater. Ved valg af tilsyosføreade kan kun edlernmet

af forældrekredsen afgive stemme.

Stk.4.
Den eller de tilsynsførende, henholdsvis kommunalbestytelsen, afgiver hvert år en skriftlig etklæring ti1 skolens

besq,relse og forældrektedsen. Tilsynserklæringen skal offentlggøres på skoleas hjemmeside.

Stk. 5.

Så vidt muligt udd,vber den eller de tilsynsførende deo skdfdige etklæring ved ea mundtlig beretning på skolens

ordiaære generalforsamling. I øvngt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er

fastsat i "Lov om ftiskoler og ptir.'ate grundskoler m.v."

GeneruIforcamling

§7
Generalforsamlingen består af de personer, som er medlem af forældrektedsen og skolekredsen, og besqnelsen

skat på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med forældrekredseo og skolekredsen på generalfotsamlingen.
Generalforsamlingen skal efter indstilling fta besgnelsefl godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætnhg af
fast ejendom, bortset fta ompdoriteriog. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.
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Stk.2.
Ordinær genetalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskonrmunen.
Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. april - 31. maj. Den indkaldes af bestyrelsen ved mail eller almindeligt
brev til forældrektedseos og skoiekredsens medlemmet med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal mrndst
indeholde følgeode dagsotden:

1.Vrlg af didgent.
2. Bes§relsen aflæger beretning.
3. Bestyrelsen forelægget det revi.derede regnskab til orieoteri.g.
a. Y alg af bestyrelsesmedlemmer i foræl&ekredsen.
4b. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.
5. Vdg af suppleantet i henholdsvis forældrekreds og skolekreds.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.

.frk-3.
Fotslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skrifdigt indgivet til bestyrelsen
senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres fot forældrekredsen og skolekredsen ved indkaldelsen til
generalforsamlingen, jft. også § 6 stk. 3. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun tesultere
i beslutninget på baggmnd af en lrd5tilling fta bestyrelsen.
Stk4.
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og liwinder.

§8
Ekstraordinæt generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalfotsamling skal i
øvrigt indkaldes af bestytelsen, nåt et mindtetal på 3 medlemmer af besty-relsen eller rnindst 25 af
forældrekredsens ellet skolektedsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som efl ordinær generalforsamling.
Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

§e
Beslutniager på en ordinær ellet ekstraotdinret generalforsamliog træffes ved almindel§ sternmeflerhed med
undtagelse af vedtægtsændringer og beslutarng om nedlægelse af skolen, ifr. § 1 9 og 20.

Myndighedsindehavende forældet f værge / biologiske forældrc uden fotældtemyndighed / "pap{orælde{',
som op§rlder kravene i § 4, stk. t har 6a stemme hver, og kræver personligt fiemmøde.
Stk.2.
Generalfotsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyo til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20.
Afstemainger foretages sktiftligt, når blot 6t medlem fiemsætter Ønske derom.
Stk.3.
Ovet det på generalforsamlingen passetede og eventuelt vedtagne føtes en protokol, der underskrives af
dirigenten.

Be s tytels ens s afirrnens ætning

§10
Bessrelsen består af 7 medlernmer, hvoraf de 4 skal være forældre til børn på skolen.
Stk.2.
Bestyrelsen skal sammensættes af 4 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen efter safirme

procedure som ved va§ af tilsynsførende. De resterende 3 medlemmer rrælges af og blandt alle medlemmer i
skolekredsen. Skolen har altså 2 væ§ende organer.
Stk.3.
Bestyrelsens medlemmer vælges far 2 Lr ad gangen og afgår skiftevis med 4 og 3 årligt, idet der afgfu 2
fatældrevalgSe bestyrelsesmedlemmer og hhv. 2 elTer 'l øf de øvige bestyrelsesmedlemmer illlgt. Føirste gaflg
med 4 efter foretagen lodtrækning. Hvis det væ§ende organs dagsotden til generalfotsamlingen indeholder en

tillidsafstemning, kan 6t eller flere af de bestyrelsesmedlemmeq der er va§t af dette organ, afsættes i



o

priv
'åt

Vedtægter for Sydbornholms Privatskole

funktionsperiodea, såftemt det vælgende orgafl med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til
den/de pågældende. Det væ§ende organs dagsorden til generalforsamlingea skal i disse tiHælde også omfatte et
punkt, der muliggør flyvalg af bestpelsesmedlemmer for den restercnde valgpedode.
Stk.4.
Dea aovendte valgprocedure skal sikre, at de fire forældrekredsva§te bestytelsesmedlemmet alene bringes i
forslag af forældte og alene væ§es på stemmer afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke
udtræde af bestyrelsen, hvis deres bøtn i valgperiodeo udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk.5.
Genvalg kaa finde sted- Der vælges hvert år mrndst to suppleantet for bestyrelsen, hvoraf den efle skal væ§es af
og blandt fotældrcne.
.f tk.6.
Ved eventuel supplering af bestyrelsen i va§periodens løb skal forældreoes flertal i besty,rclsen opretholdes, og et
foræIdrekredsvalgt bestpelsesmedlem erstattes automatisk af en suppleant valgt af og blandt forældrene.

Sth 7.

Det skal af protokolførirg.o fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleantet det er valgt af henholdsvis
fotældrekredsen og skolekredseo.

§11
Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun
deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er foræl&e til elever på skolen.
,lEgtefæller / samlevete til ansatte på skoleo kan ikke være medlemmer af bestyrelsea.

Stk.2.
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et tlertal, herunder formanden, skal væte registreret i CpR
med tropæl i Danmatk.
Stk3.
Besq,relsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skoleas gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets

alrnindelige erstataingstegler. De kan ikke modtage honorar af skoleos midler for varetagelsen af hvewet som

bestytelsesmedlem.
Stk.4.
Skolens leder samt en repræseotant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i besryrelsens mødet uden

stemrrreret. Ved behandling af sager, der vedrører skoleledeten, repræsentanten for de aasatte eller kookrete
sager vedrørende medarbeideme, kan bestyrelsea besterrime at suspendere skolelederens henholdsvis
repræsentantefl s mødedeltagelse.
Stk. 5.

Jf. "Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler rnv." et et eller flere af bestlnelsens

medlemmer, der måtte være va§t eller udpeget af en otganisation, institution, {orenrag eller lignende, ikke
undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignendg som har valgt eller

udpeget pågældende.
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Om bestyrelsen og dens atbejde

§12
Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsordeo, der
optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald ftæder næstforinandeo i forrnandens sted.
Sth2.
Bessrelsen aflroldet møde så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fomødent.
.\ ile. ).
Formanden indkalder mødedeltageme og giver forinden møderne de pågældeode undetetning om, hvilke sager
der vi1 komme til behandling på mødet.
Stk4.
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg fot, at beslutningeme indføres i en
beslutrringsprotokol. Efter hvert møde underskrir.es protokollen af mødets deltagere.
Enhver af disse er berettiget til kort at {å sin afr.igende mening indført i beslutniogsprotokollen.
Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne
beslutoilger.
Stk.5.
Bestyrelsen er beslutrringsdygtig, nåt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved
aknindekg stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af
stemmelighed er den fungerende formands stemrne afgørende.

§13
Et bestytelsesmedlem er inhabilt i saget, hvori vedkommende eller dennes flærrneste har økonomisk eller sædig
personlig interesse i sagens udfald. I øvrtgt er de almiodelige regler for inhabilitet og tavshedspligg der er
gældende for offentlig forvaltniog gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige ansatte.
Stk.2.
Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længete opfylder
habilitetsbetingelseme for at være medlem af besq'relsen, jf. ,,Lov om friskoler og private grundskoler m.v." samt

"Bekendtgørelse om vedtægter fot friskoler og private grundskoler m.v." I tilfælde af et medlems udtrædeo i
funktionsperioden, for eksempel ved genetel inhabiliteg indtræder suppleanten. Hvis dette ikke et muligg skal
det væ§es et nyt medlem hurtigst muiigt for resten af valgperioden.

§14
Bestyrelsea har den overordcede ledelse af skolen og er aflsvariig over for undervisniagsministeren for, at
skolens økonomi og &ift et i ovetensstemmelse med deone vedtægt, lovgivningen og andre retsregler.
Bestyrelsen er endvidere ansvad§ for, at forvaltrringeo af de statslige tilskud ef i overensstemmelse med
bestemmelserne i Lov om friskoler og private gruadskolet m.v. og skolens vedtægter.
.ftk-2.
Bestyrelsen er ansvadig for, at foræl&ektedsen dels vælger tilsynsførende, dels fastsætter retningsliniet for
forældrekredsens eget tilsyn, jft. § 4 stk. 2. og § 6.

Stk.3.
Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde.
Bestyrelsen skal forvalte skoleos midler ti1 størst mulig gavn for skolen og skal tage s§ldige økonomiske hensyn.
Stk.4.
Bestyrelsen er aosvadig for, at der hvert fu udarbejdes en retvisende å,rsrapport i overeosstemmelse med
gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret foq at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende
regler, og at revisor vælges afbestytelsea.
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Stk.5.
Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingentet, skolepeoge og fotældtebetaling fot skolefritidsordning.
Bestytelsen kan i øwigt tæffe beslutaing om efhvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at
træffe beslutning om.
Sth6.
Efter rndstiiling fta skolens ledet ansætter og afskediger bestytelsen skolens lærere og andet fastansat persoaale.
Stk.7.
Bestfrelsea skal underrette Miaisteriet for Bøm og Uaderuisniag, når skolen har indgivet begæring om kookurs
eller betalingsstandsning og i øvrigt, nh der er fare fot, at skolen af økonomiske fusager må indstille sin drift.
Srk. 8.

I tilfælde af uoveteasstemmelse mellem lovgivaiagea og vedtægtemes ordlyd skal bestyrelsen fø§e lovgivoingen
og har ansvaret for, at skoleos vedtægter til enhver tid er i ovetenssternmelse med lovgivaingen.

§ls
Bestyrelsen fastsættet de aætmete regler for retteo til indsigt i skolens forhold. Medlemmet af forældrekredsen,
skolektedsen og fastansatte ved skolen hat dog aldd ret til kendskab med budgettet, regaskaber og
revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udsftække retten til indsigt i skolens
forhold til andre. Oplysninger omfattet af besternmelseme om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke
videregrves.

Tegningsret

§16
Instftutioneo tegres af bestyrelseas formand i forening med skolelederen eller eo af disse i forerring med
bestyrelseas næstfoffnand. Tegningsrettea kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvewelse,
aflrændelse og paotsætning af fast ejendom kræves uuderskrift af miodst to tediedele af bestyrelsens
medlemmer, jfr. § 7 stk 1.

Skoleledu og øwige perconale

§17
Skolens leder ansættes og afskediges afbesrytelsen.
Skolelederen har over for Ministetiet fot Børn og Underr.isning, forældrekredseo, skolekredsen og skolens
bestydse alrsvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love,
bekendtgørelser og mirristerielle forskrifter og er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 og 8
om inhabilitet og tavshedspl$ m.o.
.ftk.2.
Efter bessre]5gas 1s ringslinjer ansættet skoleledeten vikatet og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår
skolens daglige administration og personaleledelse.
.ftk- 3.

Besqnelsen kan i øvngt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omåog og uader bestytelseas

aflsvar bemyadiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette et nødvendigt for at opnå en

hensigtsmæsutg duglig ledelse.

stk.4
Skoleas øvrige persoaale er omfattet af bestemmelserne i fowaltningslovens kapitel 2 ag B om inhabilitet og
tavshedspligt m.v.
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Regnskab

§18
Regnskabsår et følger statens fsnarshr.
Stk.2.
Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. aptil, hvotefter det revidetede regnskab tilstilles bestyrelsen til
godkendelse. Alle bestpelsesmedlemmet skal underskdve det godkendte regnskab og afgive en erklæriog på uo
og love om, at de op§,lder befingelserne fot at sidde i bestyrelsen.

Vedtægtsændring

§le
Vedtægtsændrioger kan kurr foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.

Stk. 2-

Ændringer i vedtægterne kao kun ske efter vedtagelse på to efter hin2flds1 følgende generalforsarnlinger med
mindst 14 dages mellemrum.
Stk.3.
På begge generalforsamlioger skal æodringetne vedtages af de ftemmødte med mindst to ttedjedeles flertaL
Stk- 4.

Vedtægtsændringe! som ministeriet skriftligt hat pålagt skolen ellet som føLg* af ænddnger i ministetiets
vedtægtsbekendqørelse, kan besluttes af bestpelsen med miodst to tredjedeies flertal.
Forældrekredsen og skolekredsen har kmv på at modtage odentering herom.
stk.5.
Vedtægtsændringer et ikke gældende medmindre de indeholder oplysaing om, hvem der er formand for
bestyrelsen, og hvem der er næstformand for besqnelsen. Vedtægtsæn&iogeme skal være uaderskrevet af
samdige bestydsesmedlemmer, hvor bestyrelsesmedlemmemes flavn og adresse skal stå med let læselig skrift.
Desuden skal vedtægtsændringerne være godkendt af Ministeriet for Børn- og Undervisning, og skal være

offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvomåt offendigørelsen hat fundet sted, hvomåt
vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen (if. § 19, stk 4) eller af bestyrelsen og generalfotsamlingen i
forening (.rrog. vedtægtsændringer) samt dato for Ministeriet for Bør:n- og Undenrisnings godkendelse af
vedtægtsændringeme.

Nedlæggelse

§20
Beslutniag om aedlæggelse af skolea træffes efter iodstilling &a skolens bestyrelse på en generalforsamling hvor
mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmet for ophævelsen.

Opnås sådant fletal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvot den

kan vedtages med to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Jf. dog stk. 3.

Stk.2.
Hvis bestpelsen efter lovgrvningen skal drage omsorg fot likridation af skolen, ellet ophører iastitutionen med at

drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse.

Hvis det er muligt gennernføres forudgående høring på ea generalforsamliog.
Stk l.
§ 20 stk. 1. gæ1der kun, når skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at træffe beslutainger om skolens

&emtid. Forældrekredsefl og skolekredsen skal som minimum umiddelbart odenteres skrifdigt om bestyrelsens

beslutning og om gruodlaget herfor, hvis skolen aedlægges efter stk. 2.

stk.4.
Det påhviler bestyrelsen at give Ministedet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelseo samt

elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlægelse.
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Stk5.
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolers aktiver og for, at dea økonomiske opgørelse i 2{6riaing af
skolens nedlæggelse foreøges efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i ovetensstemmelse
med vedtægtea.
Stk6.
I tilfælde af skolens opløs.,ing skal dea siddende bestytelse fungere viderc, indtil den økoaomiske afi,illiag af
skolens aktiver og passivet er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skoleos oettoformue anvendes i
overensstemmelse med vedtægten.
Stk7.
Mulige overslrydeode midler tiifalder Friskolefondea uader Dansk Friskoleforening efter Ministeriet for Børn og
Undervisning godkendelse. Dette gældet dog ikke i det omfang, hvot det vil stdde mod andre økonomiske
rett§heder, som et beskfttet af gruodloveos § 73. I så fald sker der ikke iodskrænkdnger i disse bestående
rcttigheder.

§21
Nærværende vedtægtets bestemmelser om skoleas styrelse og økonomiske forhold er først grldige, når de er
godkeadt af Ministeriet for Bøm og Undervisoing. Vedtægten skal i original indseades til Miaisteriet for Bøm og
Undervisning uadetskrevet af samdige bestyrelsesmedlemmer i tre eksemplarer.

Bestyrelsesrnedlemmers flavlre og adresser skal aagives med maskirskrift, og det skal ftemgfl, hvem der er
formaod og næstfotmand.

Sofie
Formand
Rønoevej 57
3130ljexø

Birthe Møller
Rundløkkevejeo 14
3720 Åklrkeby

I-{ .V.**\il .1uu.,*.r €,,n
Mikael Hesthaven
Bodernevei 19

3720 Åakirkeby

Næstfotrrand
Hallegårdsvejea 1

3720 Aakirkeby

U'ldk Roseodal-Jensen
Pederskervejea 23
3720 Åakirkeby

Petet Seide
Kassetet
Plantagevej 8
3730 Nexø

Straadveien 2
3720 Åakirkeby
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