VEDT^TEGTER
FOR
DEN SELVF^IENDE INSTITUTION

Idestrup Privatskole
I. Idestrup Privatskole. ADRESSE. HJEMSTED

s1.

OG STATUS

t

Skolens navn er "Den selvejende institution Idestrup Privatskole".
Skolen er oprettet i ir 2OlI. CVR nr.33421303

Stk. 2. Skolens,hjemsted er Guldborgsund Kommune. Skolen driver
virksomh.d

t"

4dressen Kirkevej 5, 4872Idestrup

Stk. 3. Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke
er uafhrengig. Skolen har CVR- nr.:33421303

II. SKOLENS FORUAT,

s2.
Skolens formAl er at drive privat grundskole efter de til enhver tid
greldende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Skolen skal give en undervisning, som stAr mAl med, hvad der
almindeligvis kreves i folkeskolen.

Stk. 3. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med
frihed og folkestyre.

Stk. 4. Det er endvidere skolens formAl:
- at styrke elvernes personlige,_sociale og faglige udvikling i nart
samarbejde med hjemmet,
eleverne respekt for fortiden, forstAelse for nutiden
og mod pA fremtiden og
at forberede eleverne til selvstandighed, tolerance,
ansvarsfolelse og medbestemmelse som borger i et demokratisk
samfund.

- at bibringe

III. SKOLENS BESTYRELSE

OG LEDER

s3.
Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er
ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens okonomi og

drift - herunder forvaltningen af de statslige tilskud - er i

overensstemmelse med skolens vedtegt og med de til enhver tid
greldende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

stk. 2. skolens leder varetager den daglige

predagogiske ledelse af
skolen. skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af
skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med galdende regler og
vilkAr.

stk. 3. Bestyrelsen bestAr af 7 medlemmer,

hvoraf 6 medlemmer
vrelges af og blandt forreldrene til elevef pA skolen (forreldrekredsen),
idet bemarkes, at samtlige bestyrelsesmedlemmer vrelges i henhold til

reglerne i bekendtgorelse nr. 619 af 9. juni 2OIO om valg og
certificering af tilsynsforende ved frie grundskoler m.v. 1 medlem fra
bestyrelsen for Idestrup Privatskoles Venner ApS. har ret til at sidde i
skolebestyrelsen.
Medlemmet
udpeges
blandt
bestyrelsesmedlemmerne af Idestrup Privatskoles venner Aps. pA
deres bestyreldesmode. Det medlem der udpeges af Idestrup

Privatskoles Venner ApS. skal i

avrigt opfylde

loves

habilitetsbestemmelse og mA ikke v&re ansat pA skolen.

stk. 4. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 3 Ar. I lige Ar
valges 4 medlemmer og i ulige Ar 3 medlemmer. Hvert Ar valges for et
Ar et af foreldrekredsen fastsat antal suppleanter. Suppleanter
optages automatisk i

bestyrelsen, hvis et

eller

flere

bestyrelsesmedlemmer treder ud af bestyrelsen. suppleanten
indtrader i den udtradendes resterende funktionsperiode. Hvis der
ikke er en suppleant, skal der hurtigst muligt velges et nyt
bestyrelsesmedlem for den udtradendes resterende funktionsperiode.

Stk. 5. Forreldrekredsen kan pA et foreldrekredsmode afsatte et eller
flere af de 6 bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af foreldrekredsen, i
funktionsperioden, sAfremt dagsordenen for modet indeholder et
punkt om afstemning om afsettelse af et eller flere af de 6
bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsettelse sker ved
almindelig stemmeflerhed. Medl-emmet udpeget af. Idestrup
Privatskoles Venner ApS kan ikke afsettes i dennes funktionsperiode.

stk. 6. Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtrade af bestyrelsen,
hvis deres born i valgperioden udskrives af skolen mod foreldrenes
onske, og kan i avrigt fortsatte i bestyrelsen, selvom de ikke har barn
pA skolen, indtil bestyrelsesmedlemmets valgperiode udlober.

stk. 7.

Bestyrelsen bar sA vidt muligt have en afbalanceret
sammensetning af kvinder og mand jfr. S 11, stk. 2 i lov om
ligestilling af kvinder og mend.

stk. 8. skolens ansatte kan ikke vrere medlem af bestyrelsen og kan

kun deltage i valg af bestyrelsen, nAr de ansatte samtidig er medlem af
foreldrekredsen. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens ledelse d. v. s.

skolens leder og souschef/viceinspektor samt en representant for de
i bestyrelsens mader uden stemmeret. Ved
behandling af enkeltsager, der vedrorer personer i skolens ledelse eller
enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere modedeltagelsen for en,
flere eller alle de pAgeldende.

ansatte kan deltage

Stk. 9.

Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udovelsen af
bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af foreldrekredsen
og Idestrup Privatskoles Venner ApS, bortset fra de tilfalde, hvor der i
n€rverende vedtre gt er tillagt foraldrekrbdsmodet kompetencer.

Stk. 10. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand og nrestformand
velges af bestyrelsens midte. Nrestformanden trreder i formandens
sted ved formandens forfald.

Stk. 11. Bestyrplsesmedlemmerne skal vere myndige, og mindst et
flertal, herunder formanden, skal vere registreret i CPR med bopel i
Danmark

Stk. 12. Best5rrelsesmedlemmer hrefter ikke personligt for skolens
greld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige
erstatningsregler.

Stk. 13. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke

modtage honorar af
skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem,
idet dog rejseudgifter og lignende godtgores efter regning.

Stk. 14. Et bestyrelsesmedlem udtreder af bestyrelsen ojeblikkeligt,

hvis medlemmet ikke lengere opfylder habilitetsbetingelserne i S 5,
stk. 6 i lov om friskoler og private grundskoler og i bekendtgorelse om
vedtregter for friskoler og private grundskoler for at v&re medlem af
bestyrelsen.

Stk. 15. I tilfrelde af et

best5rrelsesmedlems udtreden i
funktionsperioden f.eks. ved generel inhabilitet indtrreder suppleanten
i den pigaldendes resterende funktionsperiode jf. S 3, stk. 4.

Stk. 16. For bestyrelsen, lederen, den eller de valgte tilsynsforende og
andre ansatte ved skolen galder i avrigt bestemmelserne i
forvaltningslovens kapitel

2 om inhabilitet og kapitel 8

om

tavshedspligt m.v.

Stk. 17. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nAr mindst halvdelen af
medlemmerne ved personlig fremmode, er tilstede. Bestyrelsen treffer
beslutninger ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de nedenfor i
stk. 21 angivne beslutninger vedrarende fast ejendom. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er
formandens og i dennes fravrer nastformandens stemme
udslagsgivende.

I

Stk. 18. Bestyrelsen skal fore protokol over sine beslutninger. Ethvert
bestyrelsesmedlem har ret til at fa fart sin afvigende mening til
protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har
deltaget i modet. Konstateret inhabilitet skal indfores i protokollen.

Stk. L9. Bestyrelsen fastsretter en forretningsorden for sin
virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan
indkaldelse til bestyrelsesmoder skal ske.
Stk. 20. Bestyrelsen ansatter og afskediger skolens leder og skolens
avrige personale. Kompetencen til at ansette og afskedige skolens
avrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet
skolelederen dog, uden at delegation er nodvendig, til enhver tid p6.
egen hAnd kan ansatte og afskedige vikarer og anden midlertidig
medhj elp, til ko rtvarig tjeneste.

treffer i fallesskab
beslutning om kab, salg og pantsetning af fast ejendom. Til
bestyrelsens vedtagelse kreves at mindst 213 af medlemmerne
stemmer for. Til forreldrekredsmsdets vedtagelse krreves almindelig

Stk. 2L.

Bestyrelsen og foraldrekredsmodet

stemmeflerhed uden hensyn
7, stk. 7.

til antallet af fremmodte medlemmer jfr.

S

Bestyrelsen fastsatter storrelsen af skolepengene og
storrelsen af foraldrebetalingen for skolefritidsordningen samt traffer
beslutning om ethvert andet overordnet sporgsmAl om skolen, som
bestyrelsen selv onsker at treffe beslutning om jfr. dog $ 3, stk. 2, S 3,
stk.5, $ 3, stk.21, S 10, stk. l ogS 11, stk.2.

Stk. 22.

IV. REGNSI(AB M.V.

s4
Skolens regnskabsAr folger kalenfferAret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert Ar udarbejdes et
ietvisende Arsrapport for skolen i overensstemmelse med geldende
regler.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at Arsrapporten underkastes
betryggende revision i overensstemmelse med greldende regler.

er ansvarlig for, at et revideret og originalt
underskrevet Arsrapport samt revisionsprotokoller sendes til
Stk. 4.

Bestyrelsen

U-ndervisningsministeriet inden udlsb af den af ministeriet fastsatte
frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive
erklering pA tro og love offi, at de opfylder betingelserne for
medlemskab.

Stk. 5. Bestyrelsen valger skolens revisor.
Stk. 6. Foreldre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at
fA kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er
godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrekke denne ret til
andre. Bestyrelsen kan fastsatte n&rmere regler for retten til indsigt i
skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om
tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

V.

FOR.ELDREKREDS. VALG
FOR.ELDREKREDSMODE

AF

TILSYNSFORENDE M.V. OG

s5
Forald,rekredser.i bestAr af foraldrene

til bsrn

pA skolen.

Stk. 2. Foraldrenes rettigheder i medfor af denne vedtegt og lov om

friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer,
der har foreldremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet
den der har eleven i pleje dog ikke kan treffe beslutning om
skolegangens begrndelse og varighed.

Stk. 3. Skolen forer en liste over de personer, som har tilmeldt sig
som horende til forreldrekredsen. Listen endres kun efter begrundet om nodvendigt tillige dokumenteret - skriftlig anmodning herom med
efterfolgende behorig underretning til den eller de personer, der
optages, henholdsvis slettes p6. listen, hvorved bemerkes, at
forreldremyndighedsindehavere altid har ret til at udsve deres
rettigheder, uanset om de er optaget pA listen.

s6

Skolen falger de til
tilsyn / tilsynsforende.

enhver

tid

geldende regler

om

s7

Ordinrert forreldrekredsmode afholdes hvert Ar pA skolen eller et andet
sted i hjemstedskommunen inden udgangen af M mAned.
Foraldrekredsmodet indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, email eller anden sikker forsendelsesmAde med mindst 14 dages varsel

med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen til

ordinert

forreldrekredsmode skal mindst indeholde folgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflagger beretning.
- 3. Bestyrelsen forelegger det reviderede og godkendte Arsrapport
til orientering.
4. Bestyrelsen forelregger det vedtagne budget til orientering.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. S 3, stk. 3 og 4.

6.

Fastsattelse

af det hojeste antal suppleanter og valg af

suppleanter, jfr. S 3, stk. 4.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Stk. 2. Forslag, som onskes behandlet pA det ordinere
foreldrekredsmode, skal v&re bestyrelsen i hande senest den I O.
april. Forslag skal bekendtgores for medlemmerne senest ved
indkaldelsen af foraldrekredsmodet.

t

Stk. 3. Af indkaldelsen skal fremgA greldende regler for valg af
i de Ar hvor der skal ske valg af
best5rrelsesmedlemmer og
tilsynsforende greldende regler for valg af tilsynsforende samt
tilsynsregler. For begge valg gelder, at det af indkaldelsen bl.a. skal
fremgA, at gnhveh forelder har ret til at foreslA kandidater pA modet.

Stk. 4. Hvert medlem har en stemme. Bestyrelsen er ansvarlig for, at
det alene er personer, som tilharcr foraldrekredsen, som afgiver
stemme.

Stk. 5. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har
felles forreldremyndighed over et barn pA skolen.

Stk. 6. Foreldrekredsmodet er beslutningsdygtigt uden hensyn til
antallet af fremmsdte medlemmer. Foreldrekredsmodet treffer
beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutning om
nedleggelse af skolen jfr.S 11, stk.2.

Stk. 7. Forreldrekredsen treffer selv afgorelse om, hvorvidt personer
uden for foraldrekredsen kan deltage i foreldrekredsmsder og i givet
fald hvilke personer.

Stk. 8.

Skolens ansatte samt kandidater

til

bestyrelsen og til

tilsynsforende kan ikke v€re dirigent pA forreldrekredsmader.

Stk. 9. Der skal fores protokol over det pA foreldrekredsmoder
vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Stk. 10. Valghandlinger skal vere

hemmelige, hvis
foreldrekredsen
onsker
det.
medlemmer af

et eller flere

Stk. 11. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og
tilsynsforende kan hver foralder afgive stemme pi det antal

medlemmer, der skal velges til bestyrelsen, henholdsvis p6r et antal
pe_rsoner svarende dels til det besluttede hojeste antal suppleanter og
dels det besluttede hojeste antal tilsynsforende.

/t
Stk. L2. Kandidaterne er valgt i rrekkefalge efter storrelsen af de
personlige stemmetal. I tilfelde af stemmelighed foretages
lodtrekning.

Stk.13. Genvalg af

bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og

tilsynsforende kan finde sted.

Stk. 14. Ekstraordinrert foreldrekredsmode afholdes, nAr bestyrelsen
beslutter det. Ekstraordinart foraldrekredsmode skal i avrigt
indkaldes af bestyrelsen, nAr tre medl mer af bestyrelsen eILer 20
medlemmer af forreldrekredsen skriftligt kraver det. Indkaldelsen sker
som ved ordinert foraldrekredsmode.

Stk. 15. Foreldrekredsmsdets kompetencer er anfart i S 3, stk. 3, $ 3,
6,97, S 10, stk. l ogS 11, stk.2.
stk.5, S 3, stk.
?t,S
VI. SKOLENS DRIFT

s8
Skolens drift gennemfsres ved offentlige tilskud og ved egendrekning
herunder skolepenge for eleverne og foreldrebetaling for
skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler m.v.
og eventuelt ved bidrag fra andre.

Stk. 2. Skolens midler mA kun komme skolens skole-

og

undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk. 4. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue
eller til udbytte af nogen art.

Stk. 5. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til storst mulig

gavn

for skolen og skal tage skyldige okonomiske hensyn.

Stk. 6. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med
bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og mA
ikke anbringes pA konti m.v., som andre end skolen har rAdighed
over.

VII. TEGNINGSRET

se
Skplen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i
forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens nestformand.

Stk. 2. Ved kob salg og pantsretning eller andre dispositioner over
skolens faste ejendomme kraves underskrift af 213 af bestyrelsens
medlemmer.

Stk. 3. Tegningsretten kan ikke
prokura jfr. dog stk. 4.

delegeres, og der kan ikke gives

Stk. 4. Bestyrelsen kan treffe beslutning offi, at skolelederen i

et

n&rmere fastlagt omfang og under be relsens ansvar bemyndiges til
at udfore overordnede ledelsesfunktioner, nAr dette er nodvendigt for
at opnA en hensigtsmressig daglig ledelse.

VilI. ENDRING AF SKOLENS VEDT^EGT

s10
'i

Bestyrelsen og forreldrekredsmsdet trreffer i fallesskab beslutning om
vedtregtsendringer. Foraldrekredsen treffer beslutninger ved simpel
stemmeflerhed uden hensyntagen til antallet af fremmadte jfr. $ 7,
stk. 6. Bestyrelsen traffer beslutning i henhold til S 3, stk. 17.

Stk. 2.

Skolens vedtegt samt fremtidige vedtregtsandringer skal
godkendes af Undervisningsministeriet for sA vidt angAr bestemmelser
om skolens styrelse og okonomiske forhold.

IX. NEDLEGGELSE AF SKOLEN

s 11

I tilfelde,

hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for
likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at treffe
beslutning om skolens nedlreggelse. Beslutning trreffes efter reglen i $
3, stk. 17.

Stk. 2. Bortset fra det foran i stk. 1 nrevnte tilfalde traffer

foraldrekredsen beslutning om skolens nedleggelse. Til vedtagelse af
forslag om nedleggelse kr@ves, at et flertal pA mindst 213 af de
afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmsdte
medlemmer.

Stk. 3. Opharer skolen med at drive skolevirksomhed,

efter

formAlsbestemmelsen, skal den nedlregges.

Stk. 4. Det pAhviler best5rrelsen at orientere forreldrekredsen om

beslutning om nedlreggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen
skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedleggelsen er truffet.

Stk. 5. Det pAhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de
kommuner, hvor eleverne er hjemmehorende, meddelelse om skolens
nedlaggelse.

Stk. 6. Det pAhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet,
hvis skolen standser sine betalinger, begeres konkurs, eller der i
avrigt er fare for, at skolens virksomhed mA indstilles.

Stk. Z. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og
for, at den okonomiske opgorelse i anl ning af skolens nedlreggelse
foretages efter greld,ende regler, samt at skolens nettoformue anvendes
i overensstemmelse med vedtegten.

stk.

8.

Eventuelle overskydende midler skal

med

Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformAl, der
stottes gennem [ov om friskoler og private grundskoler m.v.

stk. g. Det pahviler bestyrelsen at fungere videre, indtil

den

okonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt
efter greldende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i
overensstemmelsen vedtegten.
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