Vedtægter for Ny Kristen Friskole i Fredericia
– byens kristne friskole med rum for alle

Stk. 2. Skolen har endvidere til formål efter godkendelse i Fredericia Kommune at drive en privat institution
(vuggestue og børnehave) på samme grundlag efter reglerne i Friskolelovens § 36a og Dagtilbudslovens § 20.
Vedtægterne for denne daginstitution er angivet i et særskilt bilag.

§ 4 Forældrekreds
§ 1 Hjemsted
Ny Kristen Friskole i Fredericia er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution som har hjemsted i
Fredericia Kommune.
[Adresse – i første omgang c/o bestyrelsesformandens adresse]
[Stiftelsesdato – det stiftende møde den 27. oktober 2021]
[CVR.nr – søges efter stiftelsen]

Stk. 1. Forældrekredsen består af forældrene til elever på skolen. Forældrene til børn på skolen skal være
indforstået med og ikke modarbejde, at skolen drives på dens vedtægtsmæssige grundlag og formål, sådan
som det er beskrevet i §§ 2 og 3.
Forældrenes rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de
personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.
Stk. 2 Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, jf. lov om friskoler og
private grundskoler m.v. Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jf. § 6.
Stk. 3. Forældrenes evt. bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller fil udbytte af nogen art.
Forældrene hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

§ 2 Grundlag
Stk. 1. Skolen bygger sin virksomhed på et værdigrundlag defineret ud fra Bibelens historisk overleverede
bøger som Guds ord og deres normative forståelse af Gud, verden og mennesket og på et livssyn forankret i
den tilværelsestydning og tolkning af kristen tro, som er udtrykt i Den Danske Folkekirkes evangelisklutherske bekendelse.
Skolen vil i sin virksomhed udleve grundlaget i hverdagen med udgangspunkt i troen på Guds eksistens med
følgende tanker og begreber som omdrejningspunkter:
a. Den kristne skabelsestanke, hvor begreberne ansvarlighed, kreativitet og menneskets uendelige og
ukrænkelige værdi er centrale.
b. Den kristne næstekærlighedstanke, hvor begreber som åbenhed, tolerance, omsorg, fællesskab og
samarbejdsevner er centrale.
c. Det kristne evangelie om Guds frigørende og ubetingede kærlighed, hvor begreber som livsmod,
selvværd, tilgivelse og tro er centrale.

§ 3 Formål
Stk. 1. Skolens formål er at drive friskole efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og
private grundskoler m.v.
1. Skolen skal i samarbejde med forældrene ved hjælp af velkvalificerede undervisere give børnene
almennyttige kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer. Dette skal foregå, så den
enkelte elevs alsidige udvikling fremmes både fagligt og menneskeligt.
2. Det er skolens mål, at dagliglivet må præges af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for det enkelte
barns værdighed.
3. Skolen skal i hele sit virke opdrage eleverne til at leve i et samfund som det danske med demokrati,
ligestilling, frihed og folkestyre, herunder fremme elevernes evne til at vurdere og tage stilling til de
spørgsmål, de møder i livet, og opøve deres ansvarsbevidsthed over for det enkelte medmenneske,
fællesskabet og samfundet som helhed.
4. Skolens undervisning i kristendom sigter på at give eleverne et fyldigt kendskab til Bibelen og til
kristen etik og på at give eleverne mulighed for selvstændig stillingtagen til den kristne tro.

Stk. 4. Medlemskabet af forældrekredsen giver adgang til ved fremmøde på forældrekredsmødet at afgive
stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5 Forældrekredsmødet
Stk. 1. Ordinært forældrekredsmøde afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i
hjemstedskommunen. Forældrekredsmødet holdes i 2. kvartal. Det indkaldes af bestyrelsen via intra til
forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel og med angivelse af følgende dagsorden:
1. Indledning.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsen aflægger beretning.
4. Tilsynsførende aflægger beretning.
5. Skolelederen aflægger beretning.
6. Det reviderede regnskab forelægges til orientering.
7. Valg til skolebestyrelsen incl. suppleant, samt mindst hver 4. år tillige valg af tilsynsførende.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.
Stk. 2. Forslag, som ønskes behandlet under punkt 8, og forslag til bestyrelsesmedlem skal være indgivet til
bestyrelsens formand senest den 1. marts. Forældrekredsmødet kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens
overordnede ledelse uden at bestyrelsen er enig heri.
Stk. 3 På det ordinære forældrekredsmøde vælges af og blandt forældrene et eller to medlemmer
(forældrerepræsentanter) til skolebestyrelsen. De valgte medlemmer skal være forældre til børn på skolen.
Der vælges desuden en eller flere suppleanter for et år for de bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af
forældrekredsen.
Stk. 4. Valghandlingerne foregår efter de retningslinjer, der er gældende for valg af tilsynsførende ved
friskoler og private grundskoler m.v. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører
forældrekredsen, der stemmer.
Stk. 5. Der tages referat af beslutningerne på forældrekredsmødet. Referatet godkendes og underskrives af
mødeleder, som herefter afleverer eller sender det til skolelederen inden for 14 dage.

§ 6 Tilsyn
Stk. 1. I henhold til § 4 stk. 2 påhviler det skolens forældrekreds at føre tilsyn med skolens almindelige
virksomhed, herunder med at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis
kræves i folkeskolen. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.
Skolen skal i øvrigt følge tilsynsreglerne i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og de i henhold hertil
udstedte bekendtgørelser.

§ 7 Skolens drift
Stk. 1. Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning (f.eks. skolepenge for eleverne)
efter lov om friskoler og private grundskoler m.v., og herudover kan skolen modtage bidrag fra andre.
Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Bidrag til skolen
giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art.
Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen, og anvendes til kapital til imødegåelse af
fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af
undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger og lignende.
Stk. 4. Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og
private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.
§ 8 Bestyrelsens sammensætning
Stk. 1 A. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 medlemmer skal være forældre til elever på
skolen. Det tilstræbes, at mindst et medlem af bestyrelsen har et barn i den under skolen hørende
daginstitution.
Bestyrelsens medlemmer vælges således:
1. På forældrekredsmødet:
Tre medlemmer vælges ved det årlige ordinære forældrekredsmøde af og blandt forældrene til
elever på skolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende. Valgperioden er to år.
Der vælges i ulige år et medlem og i lige år to medlemmer. Genvalg kan finde sted.
2. Selvsupplerende medlemmer:
Fire af bestyrelsens medlemmer er selvsupplerende og vælger selv i fællesskab deres efterfølgere.
Valgperioden er to år. Hvert år afgår to medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsesmedlemmerne må ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet være undergivet beslutninger truffet
af en udenforstående organisation, institution, forening eller lignende.
Stk. 1 B Indtil skolen er overgået til driftsfase med elever på skolen består bestyrelsen af mindst 5 og højst 7
medlemmer, der vælges på denne måde:
1. På det stiftende møde:
Tre medlemmer vælges af de fremmødte for en valgperiode på 2 år.
2. Selvsupplerende medlemmer:
De på det stiftende møde valgte medlemmer vælger selv i fællesskab mindst 2 og højst 4
medlemmer. De første 2 er valgt for en valgperiode på 2 år og øvrige for 1 år.
Senest i november i det første skoleår med elever på skolen holdes et særligt forældrekredsmøde, hvor der
foretages valg til bestyrelsen i henhold til stk. 1 A, dog med forkortet valgperiode på omkring 1½ år, så
perioden udløber til et ordinært forældrekredsmøde.
Den siddende bestyrelse beslutter selv, hvem der stiller sit mandat til rådighed for at give plads til den eller
de forældrekredsvalgte medlemmer.

Stk. 2. På forældrekredsmødet vælges så vidt muligt en suppleant til bestyrelsen. Valgperioden er på et år.
Udtræder en af de på forældrekredsmødet valgte bestyrelsesmedlemmer i valgperioden, indtræder
suppleanten i bestyrelsen.
Stk. 3. Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal antallet af forældrerepræsentanter i
bestyrelsen opretholdes.
Stk. 4. De forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i
valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.
Stk. 5. Alle bestyrelsesmedlemmer skal ved personlig underskrift erklære at være indforstået med at ville
drage omsorg for og i adfærd aktivt medvirke til, at skolen fastholdes på dens grundlag og formål, således
som det er beskrevet i § 2 og § 3.
Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem kan ikke afsættes i funktionsperioden. Et bestyrelsesmedlem udtræder dog
øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbestemmelserne for at være medlem af
bestyrelsen, jf. Friskolelovens § 5, stk. 6 og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private
grundskoler m.v. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel
inhabilitet, skal der udpeges et nyt medlem snarest muligt for resten af perioden.
Stk. 7 Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jævnfør lov
om ligestilling af kvinder og mænd.
Stk. 8. Skolens leder, andre ansatte og deres ægtefæller kan ikke være medlemmer af bestyrelsen, og kan
kun deltage i valg af bestyrelsen, såfremt de er forældre til børn på skolen.
Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk
rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelse af hvervet
som bestyrelsesmedlem.
Stk. 10. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og mindst et flertal, herunder formanden, skal være
registreret i CPR med bopæl i Danmark.
Stk. 11. Skolens leder og en repræsentant for de ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden
stemmeret. Bestyrelsen kan til enhver tid suspendere skolelederens eller den ansattes mødedeltagelse ved
behandling af enkeltsager eller punkter, der vedrører skolelederen eller enkelte ansatte.

§ 9 Bestyrelsens opgaver
Stk. 1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for
Undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med disse vedtægter,
lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige
tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.”. Skolens
leder har over for Undervisningsministeriet og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige pædagogiske
ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for
skolefritidsordningen. Bestyrelsen træffer i øvrigt beslutning om ethvert andet spørgsmål, som bestyrelsen
måtte ønske at træffe beslutning om.
Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor alene forældrekredsen kan
foretage valg af tilsynsførende og valg af de to forældrerepræsentanter til bestyrelsen.
Stk. 4. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder med 5/7 majoritet.
Stk. 5. I samråd med skolelederen ansætter og afskediger bestyrelsen andet fastansat pædagogisk
personale.

Stk. 6. Ved køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendom kræves, at
bestyrelsen beslutter det med 5/7 majoritet.

§ 12 Skolens leder

Stk. 7. Bestyrelsen vælger revisor, og bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres
på betryggende måde, herunder at den valgte revisor udfører sit arbejde korrekt.

Stk. 1. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, forældrekredsen og bestyrelsen ansvaret for den
daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle
forskrifter.

Stk. 8. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og tage skyldige økonomiske
hensyn. Angående likvide midler se § 6, stk. 4.

Stk. 2. Efter bestyrelsens retningslinjer ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp
samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

Stk. 9. Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse
med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten underkastes betryggende revision efter
gældende regler. Årsrapportens udarbejdelse, revision og afslutning skal være afsluttet senest 15/4 efter
regnskabsårets udløb. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive årsrapporten og afgive en erklæring på
tro og love om, at de opfylder habilitetsbetingelserne for medlemskab af bestyrelsen. Regnskabsåret følger
statens finansår.

Stk. 3. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under
bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at
opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

Stk. 10. Fastansat personale og forældre til elever har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og
revisionsprotokol, som er godkendt i bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen
kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af
bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

Stk. 1. Vedtægternes § 2 og § 3 kan kun ændres, såfremt samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for det
på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder. Der skal gå mindst en måned mellem de to bestyrelsesmøder.
Ved begge bestyrelsesmøder skal samtlige bestyrelsesmedlemmer være til stede.

§ 13 Vedtægtsændring

Stk. 2. Øvrige ændringer kan ske, når bestyrelsens medlemmer godkender det med 5/7 majoritet.

§ 10 Bestyrelsens arbejde
Stk. 1. Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand, samt efter behov kan tillige sekretær og
kasserer vælges. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved formandens forfald træder
næstformanden i formandens sted.
Stk. 2. Formanden indkalder til bestyrelsens møder og giver inden møderne de pågældende oplysning om,
hvilke sager der vil komme til behandling på mødet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen
af medlemmerne er mødt personligt frem, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.
Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem samt den eller de tilsynsførende er inhabil i sager, hvor vedkommende eller
dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. For
bestyrelsesmedlemmerne, den eller de tilsynsførende, skolelederen og alle ansatte ved skolen gælder
bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.
Stk. 4. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til kort at få
ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i
mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.
Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelsen for en virksomhed, som udlejer
ejendomme til skolen.
§ 11 Tegningsret
Stk. 1. Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller en af disse i forening
med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives fuldmagt.

Stk. 2. Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves
underskrift af 5/7 af alle bestyrelsens medlemmer.

§ 14 Nedlæggelse
Stk. 1 Såfremt det viser sig umuligt at drive skolen i overensstemmelse med vedtægternes § 2 og § 3 eller
det økonomisk viser sig uforsvarligt at drive skolen videre, skal den nedlægges. Dette gælder, også hvis
skolen ophører med at drive skolevirksomhed efter formålsbestemmelsen i henhold til ”Lov om friskoler og
private grundskoler m.v.”.
Stk. 2 Beslutning om nedlæggelse træffes af bestyrelsen med 5/7 majoritet på to på hinanden følgende
bestyrelsesmøder. Der skal gå mindst en måned mellem de to bestyrelsesmøder.
Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen umiddelbart herefter at orientere forældrekredsen om bestyrelsens
beslutning og om grundlaget herfor.
Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse. Ministeriet skal tillige orienteres af bestyrelsen, hvis skolen
standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.
Stk. 5. Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens
aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i
overensstemmelse med vedtægten.
Stk. 6. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i
anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i
overensstemmelse med vedtægten.
Stk. 7. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til kristne friskoler, der
støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil
stride mod andres økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73 om privat ejendomsret. I
så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.
§ 15 Godkendelse
Skolens vedtægt samt vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår
bestemmelser om skolens bestyrelse og økonomiske forhold.

Bilag A Vedtægter for Børnehuset Kvisten
Vedtaget på stiftende møde for Ny Kristen Friskole i Fredericia den 27. oktober 2021

Bilag til Ny Kristen Friskole i Fredericias vedtægter

Underskrifter:

Privat daginstitution oprettet efter friskolelovens § 36 a og dagtilbudslovens § 20

Dirigent

Bilag til Ny Kristen Friskole Fredericias vedtægter

_________________________

Skolebestyrelsen for Den Kristne Friskole har den overordnede ledelse af Den Kristne Friskoles Integrerede
Institution (vuggestue og børnehave), jf. § 36 a i Lov om friskoler og private grundskoler og § 20 i
Dagtilbudsloven. Som bilag til skolens vedtægter har skolebestyrelsen herefter fastsat følgende vedtægter
for friskolens integrerede daginstitution.

Bestyrelsesmedlemmer

§ 1 Stamdata

___________________________

____________________________

Stk. 1. Den Kristne Friskole driver vuggestue og børnehave under navnet: Børnehuset Kvisten. Efterfølgende
henvist til som den integrerede institution/Børnehuset Kvisten beliggende i Fredericia. Den private
leverandør bag Børnehuset Kvisten er Ny Kristen Friskole i Fredericia, 7000 Fredericia.
§ 2 Den overordnede ledelse

___________________________

____________________________

___________________________

____________________________

Stk. 1. I henhold til § 3, stk. 2 i Ny Kristen Friskole i Fredericias vedtægter har friskolen efter godkendelse i
Fredericia Kommune hjemmel til at drive en privatinstitution (vuggestue og børnehave) efter regler i
Friskoleloven og Dagtilbudsloven. Friskolens bestyrelse udgør således den ansvarlige bestyrelse for den
selvejende institution, der omfatter såvel skole som privat daginstitution. Dette sker på grundlag af den
vedtægt, som Undervisningsministeriet har godkendt med udgangspunkt i friskoleloven.
§ 3 Forældreindflydelse
Stk. 1. Efter bestemmelserne i dagtilbudslovens § 14 skal forældrene i privatinstitutionen sikres indflydelse
svarende til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner, hvilket sker gennem et forældreråd.

___________________________

Stk. 2. Forældrerådet nedsættes, jf. § 4 i henhold til dette bilag til friskolens vedtægt, og forældrerådet
varetager sine opgaver indenfor det formål og værdigrundlag, der er fastsat i § 2 og § 3 i skolens vedtægt.
§ 4 Institutionens formål
Stk. 1. Friskolens formål i vedtægten for den selvejende institution er i forhold til driften af
privatinstitutionen, at:
a. Privatinstitutionen skal opfylde læringsmålene i dagtilbudsloven og de til enhver tid gældende mål
og rammer for børns ophold i dagtilbud, herunder de krav som kommunen stiller i henhold til
kravsspecifikationen.
b. Privatinstitutionen opfatter sig som et bidrag til kommunens samlede og forebyggende tilbud til
børn. Den vil i samarbejde med forældre, børn og friskole skabe rammer, der fremmer børns trivsel,
udvikling, læring og dannelse.
c. Målsætningen for privatinstitutionens pædagogiske virke tager udgangspunkt i barnets alder og
udvikling, idet arbejdet tilrettelægges i tæt forståelse og samarbejde med forældrene.
d. Privatinstitutionen står åben for alle børnefamilier uanset race, religion, køn og politisk anskuelse,
såfremt forældrene er indforstået med ikke at modarbejde det formål og værdigrundlag, der er
fastsat i skolens vedtægt.

e. Privatinstitutionen skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati og skal
som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber
og samhørighed med og integration i det danske samfund. Det pædagogiske arbejde skal overordnet
medvirke til børnenes opvækst og læring i forhold til aktiv medleven i et samfund med frihed,
ligestilling og demokratisk folkestyre.
§ 4 Forældrerådets nedsættelse
Stk. 1. Forældrerådet består af 7 medlemmer, hvoraf 5 skal være forældre til børn i privatinstitutionen
(vuggestue og børnehave) og vælges blandt forældrene.
Forældrerådet består desuden af en ledelsesrepræsentant og en medarbejderrepræsentant.
Stk. 2. Medlemmer af forældrerådet vælges for 1 år. De 5 forældrerepræsentanter vælges på et årligt
valgmøde inden udgangen af oktober måned. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3. Der vælges hvert år 1-2 suppleanter for de forældrevalgte medlemmer. Forældrerepræsentanter skal
udtræde af forældrerådet, når de ikke længere har børn i privatinstitutionen (vuggestue og børnehave).
§ 5 Forældrerådets virke
Stk. 1. Forældrerådet konstituerer sig selv med en formand, næstformand og sekretær. Formanden skal
vælges blandt forældrerepræsentanterne, og pågældende er ansvarlig for forældrerådets indkaldelse og
udarbejdelse af dagsorden. Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Der føres protokol over
forældrerådets beslutninger.
Stk. 2. Den daglige leder af privatinstitutionen (vuggestue og børnehave) benævnes afdelingsleder, og er
ansvarlig over for friskolens bestyrelse og skoleleder. Afdelingslederen skal i samarbejde med forældrerådets
formand medvirke til forberedelse af møder i forældrerådet og forelægge emner til drøftelse.
§ 6 Forældrerådets opgaver
Stk. 1. Forældrerådet har indstillingsret, når friskolens bestyrelse skal ansætte afdelingsleder og personale,
der primært skal arbejde i privatinstitutionen (vuggestue og børnehave). Friskolens bestyrelse godkender
efter indstilling fra forældrerådet de pædagogiske læreplaner.
§ 7 Skolebestyrelsens opgaver
Stk. 1. Den overordnede ledelse af privatinstitutionen varetages af friskolens bestyrelse. Denne træffer
beslutning om ansættelse og afskedigelse af personale, regler for optagelse i privatinstitutionen, regnskabsog budgetforhold, løn- og ansættelsesvilkår, regler for udmeldelse af børn, samt fastsættelse og opkrævning
af forældrebetaling. Friskolens bestyrelse træffer også beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud
inden for reglerne i bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. og skolens vedtægt.
Stk. 2. I tilfælde af privatinstitutionens nedlæggelse vil dette ske inden for rammerne af friskolens vedtægt
og den kommunale specifikation af krav, som privatinstitutionen skal opfylde.
§ 8 Tilsyn
Stk. 1 Kommunen fører tilsyn med privatinstitutionen efter reglerne herom.
§ 9 Godkendelse og ændringer
Stk. 1. Dette bilag til friskolens vedtægt er forelagt Fredericia Kommune til godkendelse.
Stk. 2. Ændringer besluttes i friskolens bestyrelse efter høring i forældrerådet.
Således vedtaget af skolens bestyrelse i forbindelse med det stiftende møde den 27. oktober 2021.

