
Vedtægter for den selvejende institution 

BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) 

 

Hjemsted 
§ 1 

“Bagsværd Friskole (Hanna Skolen)” er en selvejende institution med hjemsted 
i Gladsaxe Kommune. Skolen har påbegyndt sin undervisning 1.august 1957. 

 

Formål 
§ 2 

Institutionens formål er, på humanistisk grundlag og gennem et samarbejde 
mellem børn, forældre og lærere, at drive en friskole med 0.- -9.klasse efter 
lov om friskoler og private grundskoler. 
 
 
 
Skolens opgaver er: 
  

1. At bidrage til en alsidig udvikling af barnet gennem etablering af boglige 
undervisningsmiljøer og praktiske, musiske samt udviklende samværsformer 
og kombinationer af disse. 
  

2. At udvikle en ansvarlig social, demokratisk bevidsthed hos børnene 
3. At varetage den almene faglige kvalificering, således at den unge tilbydes 
mulighed for at afslutte skolegangen med folkeskolens afgangsprøver. 
I tilknytning til skolens virksomhed etableres fritidsordning. 

 

Skolens drift 
§ 3 

Skolens drift gennemføres ved tilskud fra det offentlige og skolepenge fra 
forældrekredsen. Skolepengene fastsættes af den selvejende institutions 
bestyrelse. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og 
skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af en kapital til 
imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for 
skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriellet, til 
byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. 

 

  



Forældrekredsen 
§ 4 

Forældrekredsen  består af de forældre, der har forældremyndigheden over de 
børn, der er optaget og begyndt på skolen. Andre end forældremyndigheds-
indehaveren kan dog søge bestyrelsen om optagelse i forældrekredsen. Dette 
gælder f.eks. fraskilte forældre eller papirløse samlevere uden 
forældremyndighed. Begge dele kræver dog forældremyndigheds-indehaverens 
skriftlige accept. En elev kan højst repræsenteres af to forældre. 

§ 5 

Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage 
honorar af skolens midler. 
 Skolens administration har ansvaret for, at der føres en fortegnelse over 
medlemmerne af forældrekredsen. 
En ajourført medlemsfortegnelse skal være tilgængelig på enhver 
generalforsamling. Medlemskab af forældrekredsen giver adgang til ved 
personligt fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme, jvf. dog §11, 
stk. 1. 
Intet medlem kan afgive mere end en stemme. 

 

Generalforsamlingen 
§ 6 

Generalforsamlingen er skolens højeste myndighed. Generalforsamlingen skal 
godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, jvf. 
endvidere § 19. 

§ 7 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj i Bagsværd. 
Der indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af 
følgende dagsorden:  
  

1. Valg af dirigent og protokolfører. 
2. Bestyrelsen aflægger beretning. 
3. Skolens leder aflægger beretning. 
4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
6. Valg af revisor. 
7. Valg af tilsynsførende for en 2 årig periode 
8.. Indkomne forslag. 
9.. Eventuelt. 
  

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være 
skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 1. marts. 



§ 8 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 30 af 
forældrekredsens medlemmer ønsker det. Den indkaldes skriftligt ved 
almindeligt brev med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. 

§ 9 

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal 
-om ønske ved skriftlig afstemning -, og generalforsamlingen er 
beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 
18 og § 19. Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne 
føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 

 

Bestyrelsen 
§ 10 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære 
generalforsamling blandt personer, som på valgets tidspunkt er medlemmer af 
forældrekredsen, jvf. dog § 11. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og 
afgår skiftevis med 2 og 3 årligt. 
Herudover vælges hvert år 2 suppleanter, blandt samme personkreds som 
medlemmerne. 
Medlemmer og suppleanter kan genvælges. 

§ 11 

Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være 
medlemmer af bestyrelsen og vil kun kunne deltage i valg af 
bestyrelsesmedlemmer for så vidt og så længe de samtidig har 
forældremyndighed over elever i skolen. Bestyrelsesmedlemmer skal være 
myndige og have bopæl i Danmark. 
Skolens leder, lærernes faglige repræsentant samt en repræsentant for 
eleverne deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. 
Bestyrelsen kan tillade, at andre end skolelederen og lærerrepræsentanten kan 
deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.  
Såfremt et bestyrelsesmedlem i valgperioden bliver generelt inhabil kan 
vedkommende ikke længere være medlem, men skal udtræde. 
Nyvalg/nyudpegning foretages hurtigst muligt. 

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld. De kan ikke 
modtage honorar. 
 

§ 12Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 2 
medlemmer finder det fornødent. 
Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de 



pågældende underretning om, hvilke sager, der vil komme til behandling på 
mødet. 
Formanden - og i hans fravær næstformanden - leder mødetog de eventuelle 
afstemninger. 
Bestyrelsens beslutninger føres til referat. Dette underskrives efter ethvert 
møde af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer. Enhver af disse er 
berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i referatet. Kopi af 
referatet udsendes af skoleledelsen til forældrekredsen.  

Formanden sørger for udførelsen af de trufne beslutninger. 
Formanden skal gøre den øvrige bestyrelse bekendt med den beretning, som 
han på bestyrelsens vegne skal aflægge på den årlige generalforsamling, jvf. 
§7. 

§ 13 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. 
Beslutninger skal så vidt muligt søges truffet i enighed. Såfremt dette ikke er 
muligt, træffes beslutninger med stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed 
er formandens stemme afgørende. 
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 prokura, jf.§ 7, stk.1, 2.pkt. i lov om 
erhvervsdrivende virksomheder. 
Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste 
ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer. 

§ 14 

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for 
undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i 
overensstemmelse med denne vedtægt, loven og andre retsregler om frie 
grundskoler. 
Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene. 

Bestyrelsen udpeger en af skolekredsen uafhængig person med indsigt i 
skolevirksomhed som tilsynsførende med skolens almindelige virksomhed. 
Herunder med, at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen, jvf. Lov om friskoler og private grundskoler 
mv.  

De nærmere regler for valg af tilsynsførende og varetagelse af tilsynet fremgår 
af Undervisningsministeriets love og bekendtgørelser. 

Bestyrelsen opstiller vejledende forskrifter for optagelse af nye elever i skolen. 
Skolens leder optager, efter samråd med klasselæreren, nye elever i skolen. 
Skolens leder kan, såfremt lærerrådet er enigt heri, bortvise elever fra skolen, 
når disse er til skade for skolen. 



Skolelederens udkast til fordeling af skematimer forelægges bestyrelsen, inden 
endelig aftale herom træffes med skolens lærere. 

§ 15 

Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling 
fra bestyrelsen. 
Skolelederen har det fulde ansvar for den pædagogiske ledelse af skolen. 

§ 16 

Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år i skriftlig form udarbejdes 
driftsregnskab og status for institutionen. Regnskabet skal revideres i 
overensstemmelse med de af Undervisningsministeriet fastsatte bestemmelser. 
Revisionen skal være afsluttet hvert år inden 1. april hvorefter det reviderede 
regnskab med tilhørende revisionsprotokollat fremlægges for bestyrelsen med 
henblik på forelæggelse for den førstkommende ordinære generalforsamling til 
godkendelse. 
Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til indsigt i budgetter, 
regnskaber/revisionsprotokol og andre dokumenter, der er af betydning for 
bl.a. en vurdering af skolens økonomi, og som er godkendt af bestyrelsen. 
Bestyrelsen kan give retten til andre.  
Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens 
forhold. 

§ 17 

Regnskabsåret følger statens finansår. 

§ 18 

Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på 2 efter hinanden 
følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.  

§ 19 

Beslutning om opløsning af institutionen kan kun træffes på en 
generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for 
ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 14 dage efter 
forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med 
sædvanligt flertal af de fremmødte medlemmer. 
Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med 
formålsbestemmelsen, skal den opløses. 
Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, 
hvor børnene er hjemmehørende, meddelelse om institutionens opløsning. 
Det påhviler endvidere i tilfælde af institutionens opløsning den siddende 
bestyrelse at fungere videre, indtil det økonomiske opgør af skolens aktiver og 
passiver er gennemført efter loven eller er overgået til behandling i skifteretten 
eller ved en af Undervisningsministeriet godkendt likvidation, idet bestyrelsen 



har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at det økonomiske opgør 
i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter loven, samt for at skolen 
nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse 
herom. 
Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til 
skoleformål, der støttes gennem Lov om friskoler og private grundskoler mv. 

 

 

Vedtægterne er sidst ændret og godkendt på generalforsamling d.19.3.2014 
og ekstraordinær generalforsamling d. 23.4.2014 

Bagsværd april 2014 


