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6. Procedure ved ansættelser af fastansat personale. 

Ved ansættelser nedsættes et udvalg af skoleleder, souschef samt evt. en repræsentant fra 

bestyrelsen og/eller en lærer. Efter aftale med forpersonen udformer lederen en stillingsannonce. 

Skolelederen udarbejder samtidig en stillingsbeskrivelse, som kan tilsendes ansøgere og andre 

interesserede. 

Udvalget udpeger i fællesskab et antal ansøgere til samtaler. Udvalget kan dog beslutte, at lade 

skolelederen udpege relevante ansøgere. Ansættelsesudvalget gennemfører ansættelsessamtaler. 

Udvalget beslutter på baggrund af samtalerne og lederens indstilling, hvem der skal ansættes.  

Alle ansættelseskontrakter godkendes af Friskoleforeningen inden underskrift. Skolelederen 

underskriver kontrakten.  

Ved lederansættelser indkaldes min. 2 emner til samtale med forpersonen, næstforpersonen, et 

bestyrelsesmedlem og en repræsentant for lærerne. På baggrund af samtalerne og i samråd med 

forpersonens anbefaling, indstiller ansættelsesudvalget til bestyrelsen, hvem der skal ansættes.  

Bestyrelsen godkender den endelige ansættelse. 

7. Tavshedpligt 

Tavshedspligten vedr. fortrolige oplysninger erfaret under bestyrelsesarbejdet kan i givet fald 

efterprøves efter den borgerlige straffelov. Følgende forhold skal især iagttages: 

a. Tavshedspligten vedr. enkeltpersoners, private selskabers eller foreningers interesse i at 

beskytte oplysninger om deres personlige forhold eller interne økonomiske forhold.  

b. Tavshedspligt vedr. ansattes tjenesteforhold eller oplysninger opnået i relation hertil. 

c. Tavshedspligt vedr. opnået indsigt i politiets efterforskning og forfølgning af 

lovovertrædelser mv. 

d. Tavshedspligt vedr. skolens økonomiske interesser, f.eks. indhentede pristilbud, licitation 

mv. 

  

8. Inhabilitet 

Inhabilitet foreligger altid I følgende tilfælde: 

a. Såfremt man har personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller repræsenterer 

nogen, der har sådan interesse. 

b. Såfremt nærtstående familiemedlemmer har personlig eller økonomisk interesse i sagens 

udfald. 

c. Såfremt man deltager i firmaledelse, foreningsdannelse eller på vegne af anden juridisk 

person, der har særlig interesse i sagens udfald. 

d. Såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om ens 

upartiskhed. 

  

9. Udtræden af bestyrelsen i utide. 

Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde af bestyrelsen i utide, skal pågældende fremsende 

opsigelse til bestyrelsen. Opsigelsen underskrives af bestyrelsen. 1. suppleanten indtræder i stedet. 

Da vedtægterne kræver forældreflertal i bestyrelsen, kan det i særlige tilfælde være 2. suppleanten, 


