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Vedtœgt for Viby Ftiskole

Underdsningsm inisteriet har m odtaget udkast til vedtœgt for Viby Friskole
til m inisteriets godkendelse.

Underdsningsministeriet skal hermed meddele, at ministeriet godkender
vedtœgten for Viby Friskole, for sâ vidt angâr styrelse og okonomiske for-
hold, jf. j 5, stk. 1, i 1ov om friskoler og ptivate gmmdskoler m.v.

Godkendelsen sket pâ folgende vilkât;

* Ministeriet forstâr vedtœgtens j 6, stk. 3, sâledes at det sœrskilte
valgmede er et m ode, hvor alene formldrekredsen kan foretage valg
af tilsynsforende.

* Ministeriet forstâr vedtœgtens j 7, stk. 2, j 10, stk. 3, og j 14, stk. 2,
sâledes, at valg af bestyrelsesm edlem met, der skal vœlges af skole-
lkredsen, sker pâ skolens generalforsamling, og at valg af de bestyrel-
sesm edlemm er, der skal vœlges af og blandt forœldre til elever pâ
skolen efter reglerne i bekendtgorelse om valg af tilsynsforende, sker
pâ et af bestyrelsen indkaldt mode eventuelt i forbindelse m ed gene-
ralforsamlingen..

@ Mirzisteriet forudsœttet, at et eller flere bestyrelsesmedlemm er kan
afsœttes i funkdonsperioden af det vœlgende organ, hvis genetalfor-
samlingens/det smrskilte modes dagsotden indeholder en tillidsaf-
stemning, og generalforsamlingens/det sœrskilte modes dagsotden
omfatter et punkt, der mulkgor npralg af bestyrelsesmedlemmer
(vedtœgtens j 10, stk. 3), idet skolekredsen vœlger bestyrelsesmed-
lemmer pâ generalforsamlingen. Forœldrekredsen vœlger bestyrel-
sesmedlemmer pâ et sœrskilt m ode eventtzelt i forbindelse med gene-
ralforsamlingen.

19. september 2007
Sags nr.:
146.651.031



D et bemœrkes, at godkendelse pâ villtât gives tm der forudsœtning af, at sko-
len opfylder vilkârene. M anglende opfyldelse af vilkârene vil i givet fald kun-
ne fâ tilskudsmœssige konseltvenser for skolen.

Opmœrksomheden henledes pk at amtskommuneme er nedlagt pr. 1. januar
2007.

Et eksemplar af skolens vedtœgt fremsendes med ministeriets godkendelse

pâtegnet.

M ed venlig hilsen

' / J,w
Pia Thomsen
D irekte tlf. 3392 5554

Pia.-fhomsen@uvm.dk
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viby Frisknle, Cvlk 4 244 8214, Vestergade 14-16. 4130 Viby SJ'.. er en selvejende og uafhœngig uddannelsesinstitution med hjemsted i
Ramse Kommune. Roskilde Amtskommune. Skolen er oprettet 1. marts 1953 under navnet Viby Privatskole.
K
Institutionens formâl er at drive en friskole efter de til enhver tid geldende Iove og andre retsregler for friskoler og private
grundskoler m.v..

FORSLAG TIL NY E VEDTY G TER
FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VIBY FRISKOLE.

Skolens formbl er at udave skolevirksomhed pti et Grundtvige oldsk grundlag.
SKOLENS DIUFT

â1
Skolens drift gennemferes ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, pîi grundlag af skolepenge for
eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal oplylde det egendœkningskrav, som Undenrisningsministeren
har fastsat med hjemmel o ''txw om friskoler og private grundskoler mv..'9

Stk. 2.
Skolens midler mii alene komme skolens skole- og undenrisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og
skal anvendes tiI konsolidering. sâ skolen har kapital tiI at imgdegii fremtidige iirs eventuelle underskud og i gvrigt til bedste
forykolen. fx ti1 forhedzinger af lmdervisningsmateriale, til byggeforanstaltningec udvidelser og lignende. Bidrag tiI skolen giver
ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art.

Stk :3
Likwide midler. der ikke er ngdvendige til skolens daglige drifta skal anbringes i overensstemmelse med ''tzn' ()m friskoler og private
grundskoler m.v.'', herunder mû de ikke anbringes pâ konti mnv, som andre end skolen râder over.

FOM LDREKREDS OG SKOLEKREDS

Foraldrekredsen bestiir af forœldre til bsrn pâ skolen. Forœldrenes rettigheder i medfpr af ''Lov om friskoler og private
grundskoler m5'.'' og denne vedtœgt tilkommer den eller de personers der har forœldremyndigheden over eleven eller har barnet i
offentlk anerkendt plejeforhold.

Stk. 2
Det pâhviler forœldrekredsen at fere tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til ''D)v
tun friskoler og private grundskoler mv.'' Foraldrekredsen fastsœtter nœrmere regler for varetagelse af tilsynet, jfr. 96 og j14 stk. 2.

Stk. 3
Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen bestiir af foraldrene samt andre. der af bestyrelsen godkendes som
medlemmer. Bestyrelsen fastsœtter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgarelse mn medlemskab kan
indankes for generalforsamlingen sâvel af den, bestyrelsen har afsliiet at optage, som af eventuelt mindretal i bestyrelsen.
j5M edlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller ti1 udbytte af nogen art. M edlemmerne hœfter ikke
personligt tbr skoiens ekonomiske lbrpligteiser.

Stk. 2
M edlemsk ab af skolekredsen giver adgang tiI ved fremmade pâ generalforsamlinger at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end en
stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere j11 stk. 1.

Stk. 3
Bestyrelsen kan stlspendere og ophœve medlemskabet af sltolekredsen. sâfremt medlemmer er i restance med kontingent, skolepenge
eller antlen fastsat pkonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsens afggrelse kan indankes for generalforsamlingen af sbvel medlemmet som
et evt. m indretal i bestyrelsen.

TILSY.N
k6

I henhold til j4 stk.2 udtnrer forœldrekredsen det overordnede tilsyn med skolens undel-visning. Unden,isningen skal mindst stii mâl
med, hvad der almindeligvis krawes i folkeskolen og forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 2
Efter bestemmelserne i ''Lov om friskoler og private grundskoler nw.'' skal der desuden vœlges en eller flere eksterne tilsplsflrende
tiI at varetage visse nœrmere detiperede tilsynsopgaver. Undlader foraldrene at s'œlge tilsynsferendev varetages tilsynet af
kommunalbestyrelsen.
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Stk 3

Valges den eller de tilsynsfarende af forœldrekredsen. skal dette ske for hsjst fire âr ad gangen. Valget sker pii generalforsamlingen
eller pii et sœrligt indkaldt valgmede. Valget skal gennemfgres efter ministeriets bekendtgsrelse om valg af tilsynsfarende. Det skal
af indkaldelsen fremgâ. hvem bestyrelsen indstiller til tilsynsferende. idet ethvert medlem pâ generalforsamlingen eller valgmedet
kan foreslâ andre kandidater. Ved valg af tilsynsferende kan kun medlemmer af forœldrekredsen afgive stemme. Bestyrelsen har
ansvaret for, at generalforsamlingens deltagere er klar over. at der stemmes om valg af tilsynsfgrende, t)g at kun medlemmer af
forœldrekredsen afgiver stemmer.

Stk 5
Sii vidt muligt uddyber den eller de tilsynsfsrende den skriftlige erklœring ved en mundtlig beretning pâ skolens ordinœre
generalforsamling. I evrigt skal tilsynsferende virke i henhold tiI de bestemmelser, der tiI enhver tid er fastsat i ''Lov om friskoler og
rivate grundskoler mv.''P

GENERALFORSAM LENG
.7

Bestyrelsen skal ps demokratisk vis drefte skolens anliggender med forœldrekredsen og skolekredsen pii generalforsamlingen.
Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse. afhœndelse og pantsœtning af fast ejendom. bortset
fra omprioritering. Bestyrelsen er ansvarlig for. at det alene er personer. der tilhgrer forœldrekredsen, der stemmer ved valg af
forœldrereprœsentanter.

Se endvidere âj 16,17.19 og 20.
Stlc 2

Ordinœr generalforsamling aflloldes hvert iir pfi skolen eller et andet egnet sted i hjemstedkommunen. Generalforsamlingen
amoldes i perioden 1. april til 30. april. Den indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev til forœldrekredsens og skolekredsens
m edlem mer m ed m indst 14 dage: varsel.

Indkaldelsen sltal mindst indehelde fplgende punkter i dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflœgger beretning
3. Bestyrelsen fremlœgger det reviderede regnskab til orientering
4. Valg af bestyrelsesm edlem mer
5. Valg af suppleanter
6. indkomne forslag
7. eventuelt

Stk. 3
Forslag. som Bnskes behandlet pii den ordinœre generalforsamling, skal vœre skriftligt indgivet tiI bestyrelsen senest d. 1. marts. og
de skal bekendtgares for skolekredsen og forœldrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen, jfr. ogs:'i j6 stk3. Forslag. der
vedrgrer bestyrelsens overordnede ledelse. kan kun resultere i beslutninger pi baggrund af en indstilling fra bestyrelsen.
Generalforsamlingen kan ikke traffe beslutning om bestyrelsens overordnede Iedelse. uden at bestyrelsen er enig heri.

Stk. 4
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen ber der tilstrœbes ligelig fordeling af mœnd og kvinder.

qx 8
Ekstraordinœr generalfol-samling afholdes, niir bestyrelsen ansker det. Ekstraordinœr generalforsamling skal i evrigt indltaldes, niir
et mindretal pâ lnindst 2 bestyrelsesnledlemmer eller mindst 15 af forœldrekredsens og skolekredsens medlemmer krœver det. Den
illdkaldes som ekstraerdinœr generalforsamling ved almindeligt brev tiI skolekredsens og forœldrekredsens medlemmer med mindst
8 dages varsel. Dagsorden skal oplyses i indkaldelsen.

Beslutninger pti en ordinœr eller ekstraordinœr generalforsamling trœffes ved almindelig stemmenerhed med undtagelse af
vedtœgtsœndringer og beslutning om nedlœggelse af skolen, jfr. jk 19 og 20.

Stk. 2
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de frelnmodte medlemmers antal. se dog j 20. Afstemninger foretages
skriftligt niir bl()t et medlem fremsœtter anske herom.

Stk. 3
Over det pl'i generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne flres en protokot der undersltrives af dirigenten.

BESTYRELSENS SA ENSG TNING
$10

Bestyrelsen bestiir af 7 medlemmer, hvoraf rnindst 5 skal vœre forœldre til born pti skolen.
Stk. 2

Bestyrelsen skal sammensœttes af 5 mediemmer valgt af og blandt forœldrene i ferœldrekredsen efter reglerne i bekendtgorelsen om
valg af tilsynsfgrende, mens 2 medlemmer vœlges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Skolen har altsâ 2 vœlgende organer.

Stk. 3
Bestyrelsens medlemmer vœlges for 2 fir ad gangen og afgà' r skiftevis 3 og 4 ki'' rligt. Forslag til bestyrelsesmedlemmer skal indgives tiI
skolens forlnand senest dagen fm' geizeralforsamlingen. Kandidater. der ikke meder op pji generalforsamlingen, sital have givet
skriftlig accept inden genralforsalnlingens start.
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Hvis generalforsamlingens dagsorden indeholder en tillidsafstemning. kan en eller flere bestyrelsesmedlemmer afsattes i
funktionsperioden, sâfremt det vœlgende organ med almindelig stem meflerhed vedtager et mistillidsvotum tiI de pâgaldende.
Generalforsamlingens dagsorden skal i disse tilfalde ogsâ omfatte et punkt der mulkgar nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4
Den anvendte valgprocedure skal sikre. at de fem foraldrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forœldre og
alene vœlges af stemmer afgivet af forœldre. Disse bestyrelsesmedlelnmer skal ikke udtrœde af bestyrelsen. hvis deres bgrn udskrives
af skolen mod forœldrenes lnske.

Stk. 5
Cxenvalg kan finde sted. Der vœlges hvert âr mindst 2 suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vœlges af og blandt
foraldrene. Forslag til suppleanter kan fremsœttes pâ generalforsam lingen. siifremt denne ogsâ valges pâ generalforsamlingen.
Kandidater. der ikke er msdt op pti genem lforsamlingen. skal skriftligt have givet accept til opstillingen inden genemlforsamlingens
start m n kandidat. der opntir det hejeste stemmetal, er flrste suppleant.

Stk. 6
ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens lgb skal forœldrenes flertal i bestyrelsen opretholdes. og et
forœldrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forœldrene. Hvis et bestyrelsesmedlem
udtrœder af bestyrelsen, indtrœder den relevante suppleant automatisk.

Stk. 7
Det skal af protokolfpringen fremgâ, hdlke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forœldrekredsen ag
skolekredsen.

i 14
Skolens ledere. Iœrere og andet personale ved Viby Friskole kan ikke vœre medlemmer af skolens bestyrelse og kan kun deltage i
valg af bestyrelsesmedlemmer. hvis de samtidig er forœldre pii skolen.

Stk 2
Bestyrelsesmetllemmer skal vœre myndige, og mindst et flertal, herunder fermanden. skal vare registreret i CPR med bopxl i
Danmark.

Stlc 3
Bestyrelseslnedlemmer hœfter ikke personligi for skolens gœld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige
erstatningsregler. De ltan ikke modtage honorar af skolens midler ftlr varetagelse af lzvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 4
Skolens leder. souschef og to reprœsentanter for de ansatte deltager normalt i bestyrelsens mader uden stemmeret. Ved behandling
af sager, der vedrnrer skolelederen. souschefen eller reprœsentanterne for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere
skolelederens. souschefens henholdsvis reprœsentanternes mgdedeltagelse.

Stk. 5
Bestyrelseslnedlemmerne er ikke ved udovelse af bestyrelseshvm-vet undergivet beslutninger tnlfl-et af den organisation, institution,
forening eller Iignende, som har valgt eller udpeget den piigaldende. Jfr. vedtœgtsbekendtgerelsens 94 stk7.

OM BESTYRELSEN OG DENS ARBEJDE
$12

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formantl. nœstformand og lkasserer. der vœiges af dens midte, og fastsœtter selv sin
forretningsorden. der optages som bilag til vedtœgten. og som mindst skal indeholde bestemmelser om. hvordan indkaldelse til
bestyrelsens meder skal ske. Jfr. vedtœgtsbekendtgprelsens j4 stk. 16.

Stk 2
Bestyrelsen holder mode sii ofte forlnanden eller 1n11,1:1st 2 bestyrelseslnedlemmer finder det fornedent.

Stk. 3
Formanden indkalder madedeltagerne og giver inden mederne de piigœldende underretning om. hvilke sager, der vil komme tiI
behandling pl'i mgdeta

Stk. 4
Forlnanden leder forhandlingerne og afstemningerne og dl-ager omsorg for, at beslutningerne indfore: i en beslutningsprotokel.
Efter hvert made underskrives protokollen af mgdets deltagere. Enhver af tlisse er berettiget til kort at fâ sin afvigende mening
indfgrt i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indfpres i protokollen.

Formanden drager mnsorg for udflrelsen af de trufne beslutninger.
Stlt. 5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig. nâr mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Besltltninger trœffes ved almindelig
stemmeflerhed blandt de tilstedevœrende. Dog skal en beslutning om nedlaggelse af skoien trœffes af mindst 2/3 af bestyrelsens
medlemmer. Der kan ikke stelnmes ved fuldmagt eller brev. l tilfœlde af stemmelighetl er den ftlngerende formands stemme
afgerende.

t$ 1 3
Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager. hvori vedkommende eller dennes nœrmeste har ekonomisk eller sœrlig personlig interesse i
sagens udfald. 1 gvrigt er tIe almindelige regler for inhabilitet og taA'shedspligt, tler er gœldende for offentlig forvaltning. gœldende
for bestyrelsens mediemmer, slœlens leder og pvrige ansatte.
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Stk. 2

Et bestyrelsesmedlem skal ejeblikkelig udtrade af bestyrelsen. hvis medlemmet ikke lœngere optvlder habilitetsbetingelserne ftlr at
vœre medlem af bestyrelsen, jfr. j 5. stk.6 i :91,01, om friskoler og private grundskoler mv-'' l tilfœlde af et medlems udtrœden i
funktionsperioden, fx ved generel inhabilitet. indtrœder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt. skal der vœlges et nyt medlem
hurtigst muligt for resten af valgperioden.

k14
Bestyrelsen varetager den overordnede Iedelse af skolen og er ansvarlig over for unden-isningsministeren for. at skolvns ekonomi og
drift er i overensstemmelse med denne vedtœgta Iovgivningen og andre retsregler. herunder at forvaltningen er i overensstemmelse
med bestemmelserne i ''Lov om friskoler og private grundskoler mv.'' og skolens vedtœgter.

Stk. 2
Bestyrelsen er ansvarlig for. at forœldrekredsen dels vœlger tilsynsfarende. dels fastsœtter retningslinier for forœldrekredsens eget
tilsyn, jfr. j 4 stlc2 og j5. 1 den forbindelse er det bestyrelsens ansvars at forœldrekredsen indkaldes til 'et mgde, eventtlelt i
forbindelse med generalforsamlingen. hvor forœldrekredsen kan foretage valg af tilsynsfgrende og valg af de fem
ferœldrereprœsentanter til bestyrelsen, jfr. vedtagternes j 10. jfr. vedtu tsbekendtgerelsens j7, stk. 2.

Stk 3
Bestyrelsen skal ptîse, at bogfsring og formueforvaltning kontrolleres pâ betryggende mâde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler
til sterst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige gkonomiske hensyn. Det er bestyrelsen, der trœler beslutning om kab, salg og
pantsœtning af fast ejendom.

Stk 4
Bestyrelsen er ansvarlig for. at der hvert iir udarbejdes et retvisende ârsregnskab i overensstemmelse med gœldende regler.
Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gœldende regler. og at revisoren vœlges af
bestyrelsen.

Stk 5
Bestyrelsen fastsœtter starrelsen af kontingenter. skolepenge og forœldrebetaling for skolefritidsordninger. Bestyrelsen kan i pvrigt
trœffe beslutning om ethvert andet spergsmâl om skolen. som bestyrelsen selv onsker at trœffe beslutning om.

Stlc 6
Efter indstilling fra skolens Ieder ansatter og afskediger bestyrelsen skolens larere og andet fastansat personale.

Stk. 7
Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, nâr skolen standser sine betalingers begœres konkurs eller der i evrigt er fare
for, at skolens virksomhed mii indstilles.

î15
Bestyrelsen fastsœtter de nœrmere regler for retten tiI indsigt i skolens forhold. Medlemmer af forœldrekredsen og skolekredsen og
fastansatte ved skolen har dog altid ret tiI indsigt i budgetter. regnskaber og revisionsprotokol. nâr disse er godkendt af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan udstrœltke retten ti1 indsigt i skolens forhold til andre. Oplysninger omfatter bestemmelserne om tavshedspligt i
fomzaltningsloven kan dog ikke videregives.

TEGNENGSRET
î16

lnstitutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens nœstformand.
Tegningsretten kan ikke delegeres. og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhamdelse og pantsœtning af fast ejendom
krœves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer, jfr. 97 stkl.

SKOLELEDER
k17

Skolens leder ansœttes og afskediges af skolens bestyrelse. Skolelederen har over fer Ulldervisningsmilxisteriet, forœldrekredsen,
skolekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pœdagogiske ledelse af skolen i henhold til gœldende lov,
bekendtgarelser og ministerielle forskrifter.

Stk. 2
Efter bestyrelsens retningslinier ansœtter skolelederen vikarer og anden tidsbegrœnset medhjœlp samt forestâr skolens flaglige
administration og penonaleledelse.

Stk.3
Bestyrelsen ltan i gvrigt trœffe beslutning om, at sltolelederen i nœrmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges
tiI at udfere overordnede ledelsesfunktioner, niir dette er npdvendigt for at opnti en hensigtsmœssig daglig ledelse.

REGNS
$ 18

Regnskabet felger statens finansâr.
Stk. 2

Regnskabet skal valre udarbejdet. revideret og afsluttet senest 15. marts efter regnskabsii rets afslutning, hvorefter det reviderede
regnskab tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det godltendte regnskab ()g afgive en
erklœring pti tro ()g love om, at de opfjlder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.



VEDTA GTSZCNDRING
$19

Vedtœgtsandringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.
Stk 2

œ ndringer i vedtœgterne kan kun ske efter vedtagelse pâ to efter hinanden fslgende generalforsamlinger med mindst 14 dages
mellemrum.

Stk. 3
Pà begge genemlforsamlinger skal œndringerne vedtages af de fremmgdte med mindst 2/3 flertal.

Stk 4
Vedtœgtsamdringer. som ministeriet skriftligt har pâlagt skolen. eller som falger af œndringer i ministeriets vedtœgtsbekendtgerelse.
kan besluttes af bestyrelsen med mindst 2/3 FLERTAL Forœldrekredsen og skolekredsen har krav pâ at modtage orientering
herom.

Stk. 5
Vedtœgtsœndringer. der angâr bestemmelser om skolens bestyrelse og ekonomiske forhold, skal godkendes af
Undeaisningsministeriet, jfdr. vedtœgtsbekendtgsrelsens j12 stk 2.

NEDT,M GGELSE
' î20

Beslutning om nedlœggelse af skolen traffes efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse, jf j 12. stk 5, pà en
genenalforsamling. hvor mindst 25 af samtlige medlemmer stemmer for ophœvelsen. Opnâs sâdant flertal ikke. kan ophœvelsen
mindst 30 dage efter forelœgges pâ en ny generalforsamling. lwor den kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmsdte medlemmer, jfr.
dog stk 3.
Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophlrer institutionen med at drive
skolevirksomhed i overensstemmelse med formâlsbestemmelsen, skal bestyrelsen sorge for nedlœggelse. Hvis det er muligt
gennemferes forudgâende hering pii en generalforsamling.

Stk 3
j20 stk-l gœlder kun, nâr skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at trœffe beslutninger om skolens fremtid.

Stk 4
Det pâhviler bestyrelsen umiddelbart efters at beslutningen om nedlaggelse er truffet at orientere forœldrekredsen og skolekredsen
om beslutningen og om grundlaget herfor. Det pâhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner. hvor eleverne
er hjemmeharende. meddelelse om skolens nedlœggelse.
Stk. 5 Det pâhviler endvidere i tilfœlde af skolens nedlœggelse den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil det skonomiske opggr
af skolens aktiver og passiver er gennemfart efter gœldende regler eller er overgbet til behandling i skifteretten. Bestyrelsen har
ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for. at det Bkonomiske opgar i anledning af skolens nedlœggelse foretages efter
gœldende regler samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtœgternes bestemmelse berom.

Stk 6
M ulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening efter Unden'isningsministeriets godkendelse.
$21
Nœl-vœrende vedtœgters bestemmelser om skolens bestyrelse og ekonomiske forhold er fsrst gyldige, nâr de er godkendt af
Unde>isningsministeriet Vedtœgterne skal i original indsendes til Unde>isningsministeriet underskrevet af samtlige
bestyrelsesmedlemmer i tre eksemplarer. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal angives med maskinskrift og det skal
fremgâ- , hvem der er formand og nœstformand.
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Referat fra ekstraordinœr generalforsam ling
onsdag den 16/11 2005 kI. 19.15

Fremmgdte: 10 - heraf 7 stemmeberettigede.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetellere
2. Vedtagelse af nye vedtegter - 2. behandling
3. Eventuelt

Ad 1. Finn Jprgensen blev valgt som dirigent, og han konstaterede at generalforsam lingen var
Iovligt indvarslet. Stem m etœllere vœlges, hvis der er behov.

Ad 2. De nye vedtœgter blev enstem migt vedtaget.

Ad 3. Den ordinœre generalforsamling i sidste mâned var en positiv oplevelse. Ellers ingen
kom m entarer.

!
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Bodil Hsjhus Larsen



Referat fra Viby Friskoles ordinœ re generalforsam ling
onsdag den 26/10 2005 kl. 19.00

Frem msdte: 33
Stemmeberettigede: 25

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stelnmetallere
2 Beretninger

a) Bestyrelsens (vedlagt skriftligtl
b) Skolelederens (vedlagt slcriftligtl

Freznlœggelse af regnskabet
Skolens tilsyns4brende afiegger bereming
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Pâ Nalg er:
Carsten Peitersen (modtager genvalg)
Gitte grgn (modlger genvalg)
Bibi Poulsen (modtagcr genvalg)
So1 Svensson gnsker at udtre e fer tid ppa. mnnglende tid
Henn'k Berthelsen onsker at udtrade fgr tid p.pa. flytning
Valg af suppleanter
Pâ valg er:
Peter Davidson (onsker ilcke genvalg)
Lone Michelsen (er indtrâdt i stedet for Leif Andersen)
lndkomne forslag

a) Forslag til nye vedtœgter
8. Eventlzelt

a) Bestyrelsen O sker en debat om nogle af de ting, der er nm t i bestyrelsens og skolelederens
beretnlger.

b) Debat om nogle af de resultater, som tilfredshedsundersggelsen viser.
c) I ovrigt ordet frit

Skolens regnskab knn rekvireres ved henvendelse til skolen.

Vedtœgter er sendt 1)â mail *1 alle, der har opgivet mailadresse. Har mnn ikke mail eller har man ikke modtaget
forslaget rx'l henvendjer til skolew sâ skal vi sgrge for, at I f'ar det. œndringeme er for det meste affodt af ministerielle
kmv.

Fxllessang: Det Iysner over agres felt.

Ad 1. Velkom :t ved formanden. Finn Jsrgensen blev valgt som dirigent. Som  stem m etœllere
valgtes H anne Bille Brahe og Palle Ravnsted-tzarsen.
Dirigenten konstaterede at generalforsam lingen var Iovligt indvarslet.

Ad 2. Beslrelsens beretning (se bilag), som var udsendt med endelig indkaldelse og
dagsorden, blev kort gennemgâet og herunder nœvntes ''Tilfredshedsunderssgelsen''.
Skolelederen gennemgik kort den udsendte beretning (se bilag), og herefter blev spprgsmâl og
kam m entarer henlagt tiI punktet MEventuelf'.



Ad 3. K assereren frem lagde regnskabet for 2004 m ed opklarende kom mentarer og sluttede
med at konkludere, at der er brug for llere elever for at fâ regnskabet til at vise sol-te tal.
Spargsmâl og kommentarer under eventuelt.

Ad 4. Den tilsynsfgrende anagde sin beretning. Se bilag.

Ad 5. TiI bestyrelsen valgtes frem til nœste ordinare generalforsamling Tine Vuust (mor tiI
Veronika 3. kl. og Cecilie 1. kl.) og Sgren Erichsen (far tiI Katrine 3. kl. og M arie 1. 1d.).
Fgrstesuppleant Lone M ichelsen er tidligere indtrâdt i bestyrelsen ved Leif Andersens
udtrœden.
Carsten Peitersen. Bibi Poulsen og Gitte Grgn blev alle genvalgt.

Ad 6. Som suppleanter valgtes Bent Klpke (far til Jakob bhkl.) og Preben Bille Brahe (far tiI
Nicolai 6. 1d.).

Ad 7. Vedtœgtsœndringerne (se bilag) blev kort gennemgâet af skolelederen. Dirigenten
redezorde kort for sine yderligere forslag til œndringer.
Der m anglede i den anfsrte dagsorden et punkt til den tilsynsflrendes beretning, og til evt.
valg af tilsynsfgrende. Det skal vœre punkter i dagsorden tiI den ordinœre generalforsam ling.
Herudover stryges i j7 under generalforsamling ordene: 'bortset fra omprioritering'.
œ ndringsforslagene blev herefter enstem m igt vedtaget af generalforsam lingen. De nye
vedtœgter skal efterfalgende vedtages pâ eu traordinœr generalforsamling tidligst 14 dage
efter den ordinœre generalforsam ling.

Ad 8. skolelederen gennemgik pâ overhead resultatet af ''Tilfredshedsunderslgelsen'' og
konkluderede at der er materiale at arbejde videre med. Kopier af underssgelsen blev omdelt.
og herefter var ordet frit.

Kommentarer til regnskabet. Der bliver udarbejdet et Iikviditetsbudget, som gsr skonomien
mere overskuelig i den daglige drift.

Er der for mange splrgsmâl pâ spgrgeskemaet? Der er brug for nytœnkning. Spsrgeskemaet
er en god ide - der mangler plads til bemœrkninger. Forslag til spsrgsmâl: Hvorfor gâr dit
barn i Friskole? Kommentarer til underspgelser er svœre at hândtere, men vigtige.

Det blev fremfsrt, at ârsagen til de fâ elever i bprnehaveklassen m âske kunne skyldes UM 's
karakteroversigt pâ ''Nettet''. Skolelederen fremlagde sin bearbejdelse af ministeriets tal.
Resultatet lœgges ud pâ skolen hjemmeside med kommentarer. Der er ingen grund til at
skabe krisestem ning. H ertil kom menterede formanden, at bestyrelsens beretning var ment
som en provokation. Vi bsr som forœldre vœre am bassadsrer for skolen og kom m unikere ud.
hvad skolen stâr for.
Vi har alle pligt tiI at argumentere imod, nâr vi harer negativ snak/sladder om skolen.
Snak/sladder kommer fra skolens egne forœldre. Bestyrelsen skal vœre mere synlig og derved
modgâ sladder. Der var ogsâ gnske om nere synlige forœldre til diverse arrangementer.

Skolens holdning og forventninger skal kommunikeres tydeligt ud tiI nye forœldre. Hver
klasse burde have en forœlder til at tage sig af nye forœldre. Samtaler med nye forœldre tiI



bsrnehaveklassen er brugbare. Lœ rere og bestyrelse burde sprede sig til de forskellige
arrangem enter i stedet for at klum pe sig sam m en..

Forslag tiI forœldreprojektertrenoveringsarbejder) i 1. og 6. ldasse er for omfattende og
uoverkommelige. Er der andre mâder, man kan bidrage? Arbejdsweekender var hyggelige og
man lœrte hinanden at kende - fslte et fœllesskab. Hellere arbejde end betale sig fra det.
Grundwig og Kold stâr og falder ikke med fœlles arbejdsprojekter. ViI I yde arbejde sâvel
som nydeo Eller viI I betale jer fra det?

Skolelederen bgd de forskellige ideer velkom m en og var enig m ed forsamlingen i, at m an skal
Iœre af erfaringerne.

K an klassekvotienten sœttes op tiI 18? Vi har ikke de fysiske ram m er. Vi skal tilstrœbe en lige
M nsfordeling i klasserne.

Kan m an forestille sig, at der ikke er en 9. klasse? H vis m an nedlœgger 9. klasse nyttes
barnene allerede i 6. - 7. klasse. Skoler som gâr tiI 7. klasse oplever elevafgang i 5. og 6.
klasse.

Hjemmesiden er under grundig opgradering. Lœrer Hasse Carlberg og en forœlder fra
barnehaveklassen er i gang med at justere skolens hjemmeside.

Hvorfor deltager vi ikke i skolernes m otionsdag og den kom m unale Playback konkurrence?
Der snder en trivselsundersegelse sted hvert tredje âr, hvor eleverne besvarer sporgsmâl, og
der er atter en pâ beddingen her i efterâret.

Udviklingsgruppens indsatsomrâder: samarbejde mellem SFO og skole, temauger, 1. saI i nr.
16, forbedre lœrernes samarbejdstid, lœgge program for pœd. dage, pœd. weekender,
opfslgning, medarbejder/beslrelsesmsder, holde os ajour med udviklingen pâ skoleomrâdet.
Der holdes 6 ârlige mBder. Nye temaer: mobning, koniiktlsning, modtagelse af nye forœldre.
Citat af rektor Knud Munlgaard (se bilag).

Det er kreativt og positivt, at bgrnehaveklassen er samm en m ed 1. og 2. klasse i m ange fag.
Vore blrn er m eget glade for skolen. Dannelsen er vigtig.

Tak 1iI bestyrelsen for et godt nyt initiativ tiI fornyelse af generalforsamlingen.

Formanden takkede for fremmBdet og de konstruktive kommentarer, som man nu vil arbejde
videre m ed, og aftenen sluttede m ed, at forsam lingen sang ''Nu falm er skovenF'.
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