
 
 

Der indkaldes hermed til Forældrekreds-, skolekredsmøde og 
generalforsamling torsdag den 30. april 2020. Udskudt grundet Covid19 – 
ny dato 13.august 2020  
 

Stk. 3 
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 
dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne umiddelbart efter fristens 
udløb ved offentliggørelse på skolens hjemmeside og ved opslag på skolen.  
 
 
Forslag der ønskes behandlet: 
  
Skolebestyrelsen foreslår at nedlægge skolekredsen, fordi den længe ikke har været i drift/har haft 
medlemmer, og at den derudover ikke kan anses for at være udtryk for en demokratisk institution i 
sammenligning med forældrekredsen. 
Årsagen til dette er, at skolekredsen – sidst den havde medlemmer – bestod af én person, som 
dermed havde sit eget mandat til at udpege et bestyrelsesmedlem, hvorimod forældrekredsen kan 
vælge de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. Hvert forældrepar (som anses for at være 
skolens egentlige interessenter) har i sammenligning hermed ikke nogen nævneværdig indflydelse, 
og skolekredsens indflydelse vil derfor nemt kunne virke uforholdsmæssig stor, hvilket underbygges 
af, at den er bestående af personer, som ikke er forældre til børn på skolen. 
 
Er man som medlem af forældrekredsen nervøs for, at nogle få forældre gennem indvælgelse i 
bestyrelsen eller lignende vil overtage styringen af skolen og ændre denne fundamentalt uden 
hensyn til flertallets holdninger og ønsker, er der i vedtægterne stadig flere muligheder for at 
stoppe dette. 
Der henvises i den forbindelse til muligheden for indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling 
(vedtægternes § 7, stk. 14) eller et ekstraordinært forældrekredsmøde (vedtægternes § 7, stk. 15.a 
- fremadrettet forslået nummeret som § 7, stk. 15) med et punkt på dagsordenen om afstemning 
om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer (vedtægternes § 3, stk. 5). 
 
Regler for valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
Stk. 4 
Af indkaldelsen skal det fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer. Hvis der ikke er 
opstillet det nødvendige antal kandidater, har ethvert medlem af forældrekredsen ret til at foreslå 
kandidater på mødet. 
 
Forslag til kandidater til bestyrelsen, som ønskes opstillet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 
dage før forældrekredsmødet hhv. skolekredsmødet. 
 
Kandidaternes navne offentliggøres for medlemmerne umiddelbart efter fristens udløb ved 
offentliggørelse på skolens hjemmeside og ved opslag på skolen. 
 



 
 
 
I forældrekredsen er 3 medlemmer på valg til bestyrelsen: 
 
Irene Gabel – ønsker genvalg 
Trine Svane – ønsker genvalg 
Marianne Højgaard Munk-Larsen – ønsker ikke genvalg. 
 
 
Skolekredsen har i denne periode ingen medlemmer i skolebestyrelsen 

 
 
Stk. 5 
Hvert medlem har én stemme. 
 
Stk. 6 
Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et 
barn på skolen. 
 
Stk. 7 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. 
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutningen 
om nedlæggelse af skolen. Jfr. §12 stk. 2. 
 
Stk. 8 
Forældre- og skolekredsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for disse, og i givet 
fald hvilke, der kan deltage i generalforsamlingen. 
 
Stk. 9+ 9A 
Kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent på forældrekredsmøder. 
Skolens ansatte kan ikke være dirigent på generalforsamlinger. 
 
Stk. 10 
Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. 
Protokollen underskrives af dirigenten 
 
Stk. 11 
Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det.   
 
 
Stk. 12 
Kandidater er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af 
stemmelighed foretages lodtrækning. 
 
Stk. 13 
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, tilsynsførende kan finde sted. 
 
På vegne af bestyrelsen 
 
Lotte Wistisen 
Skoleleder 



 
 

 
Ordinært forældrekredsmøde 30.4.2020 kl. 17.00 

13.8.2020 
Dagsorden:  
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af forældrekredsens bestyrelsesmedlemmer jfr. §3, stk. 3 og 4 
3. Valg af forældrekredsens suppleanter jfr. §3, stk. 3 og 4 
4. Valg af tilsynsførende jfr. §6 stk. 1 

 

 
Ordinært skolekredsmøde 30.4.2020 13.8.2020 

 

Dagsorden:  
 

1. Valg af dirigent 
2. Udpegning af skolekredsens bestyrelsesmedlem jfr. §3, stk. 3 og 4 

 

 
Generalforsamling – 30.4.2020 13.8.2020 

 
 

Dagsorden:  
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsen aflægger beretning 
3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til 

orientering. 
4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering 
5. Orientering af Forældrekredsens valg til bestyrelsen 
6. Orientering af Forældrekredsens valg af tilsynsførende 
7. Orientering af Skolekredsens udpegning til bestyrelsen 
8. Indkomne forslag 
9. Eventuelt 

 
 
 


