VEDT ÆGTER
FOR
DEN

SELVEJENDE
ESBJERG

INSTITUTION

REALSKOLE

I. SKOLENSNAVN, ADRESSEOG OPRETTELSESÅR
§ 1.

Skolensnavn er"Den selvejendeinstitution EsbjergRealskole"
Stk. 2. Skolenshjemsteder Esbjerg Koim'nune.Skolensadresseer Svendsgade19- 21, 6700
Esbjerg.
Stk. 3. Skolen er opretteti år 1883.

II.

SKOLENS

ORGANISERING

OG DRIFT

§ 2.

Skolen er en uafhængigselvejendeuddaruie1sesinstitution.
Skolenhar CVR- nr.: 5020 5614
Stk. 2. Skolensdrift gennemføresved offentlige tilskud og ved egendæla'iingefterfriskoleloven.
Stk. 3. Skolensmidler må alenekomme skolensskole- og undervisningsvirksomhedtil gode.
Stk. 4. Et eventuelt

overskud

ved skolens drift tilfalder

skolen.

Stk. 5. Bidrag til skolengiver ikke bidragyderenret til nogendel af skolensforrnue eller til udbytte
af nogen art.
Stk. 6. Skolenslikvide midler skal anbringesi overenssteimnelsemed besteimnelsernei lov om
'friskolerog private grundskolerm.v. og måikke anbringespå konti m.v., som andreend skolenhar
rådighedover.

III. SKOLENS FORMÅL

§ 3.

Skolensfonnål er at drive privat grundskoleog skolefritidsordning efter den til enhvertid gældende
lovgivning for friskoler og private grundskolerm.v.

Stk. 2. Skolen skal give en undervisning,som står mål med, hvad der almindeligvis krævesi
folkeskolen.
Stk. 3. Skolen

skal i hele sit virke forberede

eleverne til at leve i et samfund

som det danske med

frihed ogfolkestyre samt udvikle og styrke eleverneskendskabtil og respektfor grundlæggende
friheds- og menneskerettigheder,herunderligestilling mellem kønnene.
Stk. 4. Skolendriver virksornhedpåfølgendeyærdigrundlag:Tryghed,faglighed og ansvar

IV.

BESTYRELSENS

OPGAVER

M.V.

§ 4.

Skolensbestyrelsevaretagerden overordnedeledelse af skolen.
Stk. 2. Bestyrelsenhar ansvaretfor skolensøkonomi og drift.
Stk. 3. Bestyrelsen ansætterog afskediger skolens leder og øvrige personale. Bestyrelsen kan
overdrageskolensleder sin ret til at ansætteog afskedigeskolensøvrigepersonale.
Stk. 4. Bestyrelsenfastsætterstørrelsenaf skolepengene.

Stk. 5. Bestyrelsenfastsætterstørrelsenafforældrebetalingen
for skolefritidsordningen.
Stk. 6. Bestyrelsentræfferbeslutningom køb, salgog pantsætningaffast ejendom.
Stk. 7. Bestyrelsentræfferi fællesskabmed generalforsamlingen
beslutningo'in ændringaf skolens
vedtægter.
Stk. 8. Udenforde tilfælde, hvor bestyrelsenefterloven skal drageomsorgfor likvidation af skolen,
træfferbestyrelseni fællesskabmed generalforsamlingen
beslutningom skolensnedlæggelse.
Stk. 9. Bestyrelsentræffer i øvrigt beslutningom ethvert spørgsmålom skolen, som bestyrelsen
selv ønskerat træffebeslutningom,jf. dog de beføjelser,der er tillagt genera1forsam1ingen.
Stk. IO. Bestyrelsenskal føre protokol over sine beslutningerog indføre konstateretinhabilitet i
protokollen.

Stk. ll. Bestyrelsenskal i tilfælde af uoverenssteimnelse
mellemlovgivningen og vedtægtens
ordlyd følge lovgivningen, og bestyrelsenhar ansvaretfor, at vedtægtentil enhver tid er i
overenssteinrnelse
med lovgivningen.
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§ 5.

Bestyrelsensmedlernmerer ved udøvelsenaf bestyrelseshvervet
ikke undergivetbeslutninger
tmffet af genera1forsam1ingen.

Stk. 2. Bestyrelsensmedlemmerhæ'fterikke personligtfor skolensgæld.
Stk. 3. Bestyrelsensmedleimnerkanikke modtagehonorarellerlignendebetalingaf skolensmidler
for varetagelsenaf hvervet som bestyrelsesmedlem.
Stk. 4. Bestyrelsensmedleimnerer omfattetaf bestemmelserne
i forvaltningslovenskapitel 2 og 8
om inhabilitet og tavshedspligtm.v.
Stk. 5. Skolenkan udbetalekørselsgodtgørelse
til bestyre1sesmedlemmerne
efter reglernei
tjenesterejseafta1en,
jf. Finansministerietscirkulærenr. 12212 af den 30.juni 2000.

V. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING, FUNKTIONSMÅDE OG
FUNKTIONSPERIODE

M.V.

§ 6.

Bestyrelsenbeståraf 7 medlemmer,som alle vælgesaf og blandtforældrenetil elever på skolen
(genera1forsamlingen).
Stk. 2. Hvert år vælges for et år af generalforsamlingenfastsat antal suppleanterfor
bestyre1sesmed1emmerne
dog mindst 6n suppleant.
Stk. 3. Bestyrelsesmed1emmernes
funktionsperiode er 3 år.

Stk. 4. Bestyrelsesmed1emmerne
skal væremyndige,og mindst etflertal, hemnderfon'nanden,skal
væreregistrereti CPR med bopæli Damnark.

Stk. 5. Bestyrelsen
bør såvidt muligt haveen afbalanceret
sarnmensætning
af kvinderog mænd,jf.
§ 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 6. Skolensmedarbejdere
kanikke væremedlemaf bestyrelsen.
Stk. 7. Skolensmedarbejderekan kun deltagei valg af bestyrelsen,hvis de samtidigerforældre til
eleverpå skolen.

Stk. 8. Et bestyrelsesmedlem
udtræderaf bestyrelsenøjebliUceligt,hvis medlemmetikke længere
opfylder de betingelserfor medlemskabaf bestyrelsen,somfølger af § 5 i lov om friskoler og
private grundskolereller af vedtægterne.
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Stk. 9. Udtræder et bestyrelsesmedlemi funktionspeiioden, indtræder suppleantenfor resten af
funktionsperioden. Hvis der ikke er en suppleant, skal der hurtigst muligt vælges et nyt
bestyrelsesmedlem
for den udtrædendesresterendefunktionsperiode.
Stk. 10. Bestyre1sesmed1emmerne
skal ikke udtrædeaf bestyrelsen,hvis deresbøm i valgperioden
udskrives af skolen mod forældrenes ønske,og kan i øvrigt fortsætte i bestyrelsen,selvom de ikke
har børnpå skolen,indtil bestyre1sesmed1emmets
valgperiodeudløber.

Stk. 11. Forældrekredsen
kan på en generalforsamlingafsætteet ellerflere bestyre1sesmedlemi'neri
funktionsperioden, såfremt dagsordenenfor mødet indeholder et punkt om afsteinning om
afsættelseaf et eller flere bestyre1sesmed1eimner
med angivelseaf, at afsættelseskerved almindelig
stemmeflerhed.

Stk. 12. Bestyrelsenkonstituerer sig selv medfori'nand og næstfon'nand.Forrnand og næstformand
vælgesaf bestyrelsensmidte. Næstformandentræderi fori'nandensstedvedformandensforfald.

Stk. 13. Bestyrelsener beslutningsdygtig,når mindst halvdelenaf medlemmerneved personligt
freimnøde

er til stede.

Stk. 14. Bestyrelsentræffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhedblandt de tilstedeværende.
Der kanikke stermnesvedfuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighederformandens- og i dennes
fravær næstforrnandens- stemmeudslagsgivende.
Stk. 15. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens ledelse, dvs. skolens leder, viceskoleleder,
administrativ leder og SFO leder, samt en repræsentantfor de ansattekan deltagei bestyrelsens
møderuden stemmeret.Ved behandlingaf enkeltsager,der vedrørerpersoneri skolensledelseeller
enkelteansatte,kan bestyrelsensuspenderemødedeltagelsen
for en,flere eller alle de pågældende.
Stk. 16. Bestyrelsenfastsætter enforretningsordenfor sin virksomhed, der mindst skal indeholde
bestemmelserom, hvordanindkaldelse til bestyrelsesmøderskal ske.
Stk. 17. Vedtægtsændringersom Undervisningsministeriet skriftligt har pålagt Esbjerg Realskole
eller somfølge af ændringi ministerietsvedtægtsbekendtgørelse
kan besluttesaf bestyrelsenaf
mindst 5 medlemmer.Forældrekredsen
har krav på orienteringherom.

VI. SKOLENS

LEDF,R

OG ØVRIGE

PERSONALE

§ 7.

Skolensleder varetagerden daglige pædagogiskeledelse af skolen.

Stk. 2. Skolens leder har ansvaretfor, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i
overensstemmelse
med gældenderegler og vilkår.
Stk. 3. Skolens leder og skolens øvrige personale er omfattet af bestemmelsernei
forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligtm.v.
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VII.

SKOLENS

FOR ="ELDREKREDS

OG FORÆ,LDRENES

RETTIGHEDER

§ 8.

Forældrekredsenbeståraf de personer,som harforældremyndighedenover skolenselever.

Stk. 2. Forældrenesrettighederefter vedtægtenog loven tilkomi'ner den eller de personer,der har
forældremyndighedenover eleven.Skolenkan anseden,der har eleveni pleje,for bemyndigettil at
handle på foræ1dremyndighedens
indehaversvegne, dog ikke for så vidt angår spørgsmåletom
skolegangensbegyndelseog varighed.
Stk. 3. Skolenfører enliste over de personer,somliar tilmeldt sig somhørendetil forældrekredsen.
Listen ændreskun efter begrundet- om nødvendigttillige dokumenteret- skriftlig anmodning
herom med efterfølgendebehørigunderretningtil den eller de personer,der optageshenholdsvis
slettespå listen, hvorved bemærkes,at foræ1dremyndighedsindehavere
altid har ret til at udøve
deresrettigheder,uansetom de er optagetpå listen.
§ 9.

Ordinær generalforsamlingafholdeshvert år på skolen eller et andetstedi hjemstedskoinmunen
inden udgangenaf marts måned.
Stk. 2. Generalforsamlingen
indkaldes af bestyrelsenved almindeligt brev, e- mail eller anden
sikkerforsendelsesmåde
medmindst14 dagesvarselmed angivelseaf dagsorden.
Stk. 3. Indkaldelsentil ordinærgeneralforsamlingskalmindstindeholdefølgendedagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsenaflæggerberetning.
3. Bestyrelsenforelæggerdenrevideredeog godkendteårsrapporttil orientering.
4. Bestyrelsenforelægger det vedtagnebudget til orientering.
5. Valg af bestyre1sesmed1emmer.
6. Fastsættelse
af det højesteantal suppleanterog valg af suppleanter.
7. Behandling af indkomneforslag.
8.

Eventuelt.

Stk. 4. Forslag,somønskesbehandletpå den ordinæregeneralforsamling,
skal værebestyrelsen
i
hændesenestmed udgangenaffebmar måned.Forslagskal bekendtgøres
for medlemmernesenest
ved indkaldelsen af generalforsam1ingen.
Stk. 5. Hvert medlem

har 6n stemme.

Stk. 6. Der kan kun givesfuldmagt til en person,med hvem man harfællesforældremyndighed
over et bam på skolen.

Stk. 7. Generalforsamlingener beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte
medlemmer.Generalforsamlingen
træfferbeslutningerved almindeligstemmeflerhed.
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Stk. 8. Forældrekredsen
træffer selv afgørelseom, hvorvidt personerudenfor forældrekredsenkan
deltagei generalforsamlingenog i givetfald hvilke personer.
Stk. 9. Der skal føres protokol over det på generalforsamlingenvedtagne.Protokollen skal
underskrivesaf dirigenten.
Stk. 10. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis
generalforsamlingenønskerdet.

et eller flere

medlermner af

Stk. 1l. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når skolens bestyrelse beslutter det.
Ekstraordinærgeneralforsamlingskal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen,når 5 medlermneraf
bestyrelseneller 1/4 medlemmeraf forældrekredsenskriftligt kræver det. Indkaldelsensker som
ved ordinær generalforsamling.
VIII.

ÅRSRAPPORT OG FORÆLDREKREDSENS

oc

DE ANSATTES INDBLIK

I

BUDGETTER, ÅRSRAPPORTEROG REVISIONSPROTOKOL
§ 10.

Bestyrelsener ansvarligfor, at der hvert år i overensstemmelse
med gældenderegler udarbejdesen
retvisende årsrapport,som i overensstemmelse
med gældenderegler underkastetsbetryggende
revision af en revisor valgt af bestyrelsen.
§ 11.

Medlernmeraf forældrekredsenog ansatteved skolen har efter am'nodningret til at få indblik i
budgetterog regnskaber,som bestyrelsenhar godkendt,samti revisionsprotoko11en.
Der er dog
ikke ret til indblik i oplysninger,som er omfattetaf forvaltningslovensregler om tavshedspligt.
Bestyrelsenkan udstrækkedenneret til ogsåat omfatteandrepersoner.

IX.

TEGNINGSRET

§ 12.

Skolen tegnesenten af bestyrelsensforinand og skolensleder i forening eller af en af dissei
forening med bestyrelsensnæstforrnand.
Stk. 2. Tegningsrettenkan ikke delegeres.
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X. ÆNDRING

AF

SKOLENS

VEDT

ÆGT

§ 13.

Bestyrelsen og forældrekredsen træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer.
Forældrekredsens
beslutning skal træffes på to på hinandenfølgende generalforsamlingermed
mindst 1 og højst 4 månedersmelleinrum.
Stk. 2. Vedtægtsændringer
har kun gyldighed, hvis del) indeholder oplysning om, hvem der er
formand og næstformand
for bestyrelsen,2) er underskrevetaf samtligebestyrelsesmed1emmer
og
3) angiverbestyre1sesmed1emmernes
navneog adressermedlet læselig skrift f.eks. maskinslaift og
4) er offentliggjort på skolenshjemmesidemed angivelseaf, hvornår offentliggørelsenharfundet
sted,og hvornårvedtægtsændringerne
er vedtagetaf bestyrelsenogforældrekredsen.

XI.

NEDLÆGGELSE

AF SKOLEN

§ 14.

Udenforde tilfælde, hvor bestyrelsenefterloven skal drageomsorgfor likvidation af skolen,træffer
bestyrelsen i fællesskab med forældrekredsen beslutning om skolens nedlæggelse.
Forældrekredsens
beslutning skal træffes på to på hinandenfølgende generalforsamlingermed
mindst 1 og højst 4 månedersmellernrum.
Stk. 2. Ophører skolen med at drive skolevirksornhedeffer fon'nålet i henhold til lov om friskoler
og private grundskoler,skal den nedlægges.

Stk. 3. Det påhviler bestyrelsenat orientereforældrekredsenom beslutningom nedlæggelseog om
grundlaget herfor. Onentenngenskal ske umiddelbart e'fter beslutningenom nedlæggelsener
tmffet.

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsenat give Ministeriet for Børn og Undervisning(Kvalitets- og
Tilsynsstyrelsen) og de komrnuner, hvor eleverne er hjemmehørende,meddelelse om skolens
nedlæggelse.
Stk. 5. Det påhviler bestyrelsenat orientereMinisterietfor Børn og Undervisning(Kvalitets- og
Tilsynsstyrelsen),hvis skolen standsersine betalinger,begæreskonkurs, eller der i øvrigt er fare
for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 6. Bestyrelsenhar ansvaretfor bevarelsenaf skolens aktiver og for, at den økonomiske
opgørelsei anledning af skolens nedlæggelse
foretages efter gældenderegler, samt at skolens
nettoforrnueanvendes
i overenssterru'nelse
medvedtægten.
Stk. 7. Eventuelleoverskydendemidler skal med børne- og undervisningsministerens
godkendelse
anvendestil skolevirksornhed,der støttesgennemlov omfriskoler og private grundskolerm.v.
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Stk. 8. Det påhviler bestyrelsenat fungere videre, indtil den økonomiskeafvikling af skolens
aktiver og passiverer tilendebragt efter gældenderegler, hemnder at skolensnettofon'nueanvendes
i overenssterru'ne1sen
med vedtægten.

Vedtægterneer godkendtpå skolensgeneralforsamlingden14. marts 2018
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