Hørshrflm Lille Skole
ET TRYGT STED AT LÆRE

VEDTÆGTER
FOR

HØRSHOLM LILLE SKOLE
VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGER DEN 23.01.06 & 28.02.06
Bragt i overensstemmelse med

Undervisningsministeriets bemærkninger
på bestyrelsesmødet den 21.09.06, Undervisningsministeriets bemærkninger af 04.12.06 på
bestyrelsesmødet den 19.12.06,
Undervisningsministeriets bemærkninger af
01.11.07 på bestyrelsesmødet den 18.12.07 og
Undervisningsministeriets bemærkninger af 06.03.08
På bestyrelsesmøderne den 12.03.08 og 10.09.08.
Vedtægtsændringer i §1 stk.2, §2 stk. 2, §3 stk.8, §3 stk. 20, §3 stk.22, §6 stk.6, §7 stk.4 og
§8. Vedtaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger 27.8.20 og 7.9.21, jf. skolens
vedtægter.

§ l.

Skolens navn er HØRSHOLM LILLE SKOLE
Skolens adresse er Højskolevej 11, DK 2960 Rungsted Kyst.
Skolen er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden.
Skolens CVRnr. er: 28866917
Stk. 2
Skolens formål er at drive en fri grundskole som omfatter klassetrinene fra og med børnehaveklasse til
og med 10. klasse. Skolen drives i egen ejendom på matr. Nr. 7af, Vallerød by, Hørsholm sogn.
§2.
Bestyrelsen er skolens øverste myndighed
Stk. 2
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse samt er ansvarlig for skolens drift og forvalter de statslige
tilskud i overensstemmelse med de bestemmelser som gælder herfor og i overensstemmelse med
skolens vedtægt.
Stk. 3
Skolens leder varetager og har ansvaret for den daglige administrative og pædagogiske ledelse af skolen.
Skolelederen er sekretær for bestyrelsen.
§ 3.

Skolens bestyrelse består af 5 medlemmer.
Stk. 2.

Alle bestyrelsens medlemmer vælges afforældrekredsen på den årlige generalforsamling således at 2
vælges i de lige år og 3 vælges i de ulige år.
3 af bestyrelsens medlemmer skal vælges blandt medlemmerne afforældrekredsen. Bestyrelsen er
ansvarlig for at det alene er personer der tilhører forældrekredsen jf. stk. 4, som kan stemme.
Valget sker efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende.
Stk. 3.

Valgperioden er 2 år, og genvalg kan finde sted.
Stk. 4.

Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. 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 pleje jf. lovens § 38.
Stk. 5.

Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke afsættes i funktionsperioden.
Stk. 6.

På den årlige generalforsamling vælges også 1-2 suppleanter, der optages i bestyrelsen hvis en
forældrerepræsentant udtræder. Der gælder de samme regler for valg af suppleanter som for valg af
bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 7.

Forældrerepræsentanter skal ikke udtræde af bestyrelsen hvis deres børn udskrives af skolen mod deres
ønske.
Stk. 8.
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Bestyrelsen bør bestå af både mænd og kvinder.
Stk. 9.

Ansatte på skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen, og de kan kun deltage i valget af
medlemmer til bestyrelsen hvis de samtidig er medlemmer af forældrekredsen.
Stk. 10
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
Stk. 11
Ved formandens forfald træder næstformanden i dennes sted.
Stk. 12
Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
Stk. 13
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive gjort ansvarlig efter
dansk rets almindelige erstatningsregler.
Stk. 14.

Bestyrelsens medlemmer kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som
bestyrelsesmedlem.
Stk. 15.

Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen jf. lov om friskoler og private grundskoler m.v.
øjeblikkeligt hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af
bestyrelsen.
Stk. 16.

I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder en
suppleant. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for
resten af perioden.
Stk. 17.

For bestyrelsen, lederen og alle ansatte ved skolen gælder Forvaltningslovens bestemmelser i kapitel 2
om inhabilitet og samme lovs kapitel 8 om tavshedspligt m.v.
Stk. 18.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er mødt
personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.
Stk. 19.

Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol.
Ethvert medlem har ret til at få sin afvigende mening ført til protokols.
Stk. 20.

Protokollen underskrives ved det næste bestyrelsesmøde af de medlemmer som har været til stede.
Stk. 21.

Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.
Stk. 22.

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed.
Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om
• Hvordan der indkaldes til bestyrelsesmøde.
• Regler for afviklingen af bestyrelsens møder
Stk. 23.

Forældrekredsen fastsætter selv reglerne for forældrekredsens eget tilsyn.
Stk. 24.

Bestyrelsen består endvidere af 2 repræsentanter valgt af og blandt medarbejderne på skolen,
skolelederen undtaget.
Medarbejderrepræsentanterne deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, men har taleret og har ret
til at få deres synspunkter ført til protokols.
Stk. 25.

Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af
den organisation, institution, forening eller lignende som har valgt eller udpeget den pågældende.

§ 4.

Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse samt er ansvarlig for skolens drift.
Bestyrelsen træffer efter indstilling fra skolelederen den endelige beslutning om antallet af elever i
skolens klasser.
Stk. 2.

Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder. Uansøgt afskedigelse kan kun finde sted efter
beslutning på en generalforsamling i forældrekredsen efter indstilling fra bestyrelsen.
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Stk. 3.

Bestyrelsen ansætter og afskediger lærere og pædagogisk personale efter indstilling fra skolelederen.
Skolelederen ansætter og afskediger alt øvrigt personale.
Stk. 4.

Bestyrelsen træffer beslutning om pantsætning af fast ejendom. Beslutning om køb og salg af fast
ejendom træffes af bestyrelsen og generalforsamlingen i fællesskab.
Stk. 5.

Bestyrelsen træffer den endelige beslutning om størrelsen af skolepengene, størrelsen af
forældrebetalingen for skolefritidsordningen, søskendemoderationen og antallet af fripladser, samt
træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen som bestyrelsen ønsker at træffe beslutning
om.

Stk. 6.

Bestyrelsen har ansvaret for at der hvert år inden l, april udarbejdes en retvisende årsrapport i
overensstemmelse med de gældende regler. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 7.

Bestyrelsen har ansvaret for at årsrapporten underkastes betryggende revision efter de gældende regler
af en revisor som bestyrelsen har valgt.
Stk. 8.

Bestyrelsens medlemmer underskriver den reviderede årsrapport og afgiver samtidig en erklæring på tro
og love om at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen.
Skolelederen underskriver ligeledes årsrapporten.
Stk. 9
Generalforsamlingen orienteres om årsrapporten.
§5.

Medlemmerne af forældrekredsen og det på skolen fast ansatte personale har ret til at få kendskab til
budgetter, regnskab og revisionsprotokoller som er godkendt af bestyrelsen.
Stk. 2.

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Bestyrelsen kan delegere
denne ret til andre. Oplysninger som er underkastet tavshedspligten i henhold til bestemmelserne i
Forvaltningsloven kan ikke videregives.
§6.
Bestyrelsen er ansvarlig for at forældrekredsen jf. § 3 stk. 4 indkaldes til et møde hvor der foretages valg
af tilsynsførende og valg af de 3 forældrerepræsentanter til bestyrelsen jf. § 3 stk. 2. Valg af
tilsynsførende og de 3 forældrerepræsentanter-skal foretages af og blandt forældrene til elever på skolen
efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende, dvs. ligesom af forældrekredsens øvrige valg
af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen.
Stk. 2
Det påhviler forældrekredsen jvf. § 3 stk. 4 at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder
med at skolen giver en undervisning som står mål med hvad der i almindelighed kræves i folkeskolen.
Bestyrelsen er ansvarlig for at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn.

§7.
Medlemmerne af forældrekredsen jvf. § 3 stk. 4 indkaldes l gang årligt af bestyrelsen til en ordinær
generalforsamling i marts måned.
Stk. 2.

Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt senest 4 uger før generalforsamlingen skal holdes.

Stk. 3.

I indkaldelsen til generalforsamlingen oplyses om den foreløbige dagsorden samt om afgående
bestyrelsesmedlemmer. Samtidig indkaldes forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 4.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal afleveres på skolens kontor
senest 10 skoledage før generalforsamlingen.
Stk. 5.

Endelig dagsorden til den ordinære generalforsamling udsendes til forældrekredsens medlemmer senest
5 skoledage før generalforsamlingen.
Stk. 6.

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
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l) Valg af dirigent og valg af referent.
2) Beretning
3) Den tilsynsførendes erklæring
4) Orientering om den af bestyrelsen fremlagte årsrapport
5) Orientering om
det af bestyrelsen fastsatte indskrivningsgebyr
de af bestyrelsen fastsatte skolepenge
den af bestyrelsen fastsatte forældrebetaling for skolefritidsordningen
den af bestyrelsen fastsatte søskendemoderation
det af bestyrelsen fastsatte antal fripladser
6) Orientering om budget
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 3 stk. 2 og § 6 stk. l
8) Valg af l- 2 suppleanter jf. § 3 stk. 6
9) Orientering om bestyrelsens valg af revisor
10)Valg af tilsynsførende jf. § 6 stk. l
ll)Behandling af indkomne forslag
12)Eventuelt
Stk. 7
Den af generalforsamlingen valgte referent fører en protokol over det af generalforsamlingen vedtagne.
Protokollen underskrives af dirigenten.
Stk. 8.

For så vidt angår valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af tilsynsførende kan der gives fuldmagt til den
person man deler forældremyndigheden med.
Stk. 9.

Bestyrelsen er ansvarlig for at det alene er de personer der tilhører forældrekredsen, der stemmer ved
valg af forældrerepræsentanter og ved valg af tilsynsførende.
§8.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter skriftlig indkaldelse til forældrekredsens medlemmer jvf.
§ 3 stk. 4 mindst 8 skoledage før.
Stk. 2.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller mindst 20 % af medlemmerne af
forældrekredsen jvf. § 3 stk. 4 ønsker det.
Stk. 3.

Årsagen til ønsket om at afholde ekstraordinær generalforsamling skal fremgå af indkaldelsen.
Stk. 4.

For så vidt angår valg af bestyrelsesmedlemmer og valg af tilsynsførende kan der gives fuldmagt til den
person man deler forældremyndigheden med.
§9.

Beslutninger på generalforsamlingerne træffes, hvor intet andet er bestemt, ved almindelig
stemmeflerhed.

Stk. 2
Skriftlig afstemning skal ske hvis blot ét enkelt medlem af forældrekredsen ønsker det.
Stk. 3.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte når indkaldelse er sket efter
vedtægterne.

§ 10.
Skolens drift gennemføres ved tilskud fra det offentlige samt ved en egendækning efter gældende love
herom.

Stk. 2
Skolen kan modtage bidrag fra andre.
Stk. 3.

Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.
Stk. 4.

Da skolen er en selvejende institution, tilfalder eventuelle overskud ved skolens drift HØRSHOLM LILLE
SKOLE.
Stk. 5.

Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue, eller til udbytte af nogen art.
Stk. 6.
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Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske
hensyn.
Stk. 7.

Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i Lov om friskoler og
private grundskoler, og må ikke anbringes på konti m.v. som andre end skolen har råderet over.
§ 11.
Udadtil tegnes skolen af formanden og skolens leder i forening, eller af én af disse i forening med
bestyrelsens næstformand.

Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.
Stk. 2.

Bestyrelsen træffer beslutning om at skolelederen under ansvar over for bestyrelsen i nærmere fastlagt
omfang kan bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner for at opnå en mere
hensigtsmæssig daglig ledelse.
§ 12.
Ændringer af denne vedtægt som ikke følger af ændringer af gældende love og bekendtgørelser,
besluttes af bestyrelsen og generalforsamlingen i fællesskab. Generalforsamlingens beslutning sker ved
godkendelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger der skal afholdes med mindst 14 dages
mellemrum.
Stk. 2.

Beslutning om ændring af vedtægterne der skyldes ændringer af gældende love og bekendtgørelser,
træffes af bestyrelsen.
Ændring sker hvis 4 ud af de 5 stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringerne på 2 på
hinanden følgende bestyrelsesmøder, der afholdes med mindst 5 skoledages mellemrum.
Stk. 3.

Ændringer i denne vedtægt skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelserne
om styrelsen og de økonomiske forhold.
§ 13.
Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes af bestyrelsen efter at spørgsmålet har været forelagt på en
generalforsamling.
Stk. 2.

På generalforsamlingen skal mindst 3/4 af forældrekredsens medlemmer være mødt, og mindst 3/4 af de
fremmødte skal stemme for nedlæggelse af skolen for at bestyrelsen efterfølgende kan vedtage at skolen
nedlægges.
Stk. 3.

Bestyrelsen træffer sin beslutning ved almindeligt stemmeflertal.

§ 14
Ophører skolen med at drive virksomhed efter formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.
Stk. 2.

Bestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af skolen, også hvis bestyrelsen skal sørge for likvidation
af skolen.
Stk. 3.

Umiddelbart efter at beslutning om nedlæggelse er truffet, informeres forældrekredsen om beslutningen
og grundlaget for den.
Stk. 4.

Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner hvor eleverne er
hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse,
Stk. 5.

Hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for at virksomheden må
indstilles, skal bestyrelsen drage omsorg for at Undervisningsministeriet orienteres.
Stk. 6.

Nedlægges skolen, har bestyrelsen ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for at den økonomiske
opgørelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse
med vedtægten.
Stk. 7.

Nedlægges skolen, skal eventuelle overskydende midler med Undervisningsministeriets godkendelse
anvendes til skoleformål der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler. Der ses bort fra
midler hvor det vil stride mod grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse
bestående rettigheder.
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Stk. 8.

Bestyrelsen fortsætter med at fungere indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er
tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med
vedtægten.

Bestyrelsesmedlemmer 13. oktober 2021:
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Søren Andersen
Constantiavej 6

Næsffformand

2960 Rungsted Kyst

2960 Rungsted Kyst

farsVedfeT^;

'(^•^'.
^enn Ladégaard Hansen
Rungstedvej 34

Rungstedvej 38

Maja Wall
Hannebjergvej 2

~\

)

2970 Hørsholm

JS^\veå
^gsted\Stranc^/ej 14
2950 Vedbæk--'7

Skoleleder:
Marianne Ånder;
Rådhusstræi

3400 Hillerød

2970 Hørsholm

