Vedtægter
Godkendt af undervisningsministeriet ved skolens oprettelse i august 1976
Offentliggjort med seneste ændringer på skolehjemmeside marts 2012
Godkendt med seneste ændringer af skolekredsen for friskolens oprettelse marts 2012

Vedtæger for Videbæk kristne Friskole
§1
Stk.1 Videbæk kristne Friskole, der oprettes af en kreds af forældre indenfor
folkekirken, er beliggende i Videbæk, Ringkøbing – Skjern kommune.
Stk.2 Dens formål er at drive en kristen friskole med tilskud efter friskoleloven.
Stk.3 Skolen skal bibringe børnene en almen nyttig kundskab gennem velkvalificerede
og fagligt dygtige lærere, og derved at søge at udvikle børnenes evner og
selvstændighed.
Stk. 4 Skolen skal gennem undervisning i kristendom bibringe børnene et fyldigt
kendskab til den bibelske åbenbaring, således Bibelens budskab og troværdighed på
ingen måde drages i tvivl. Undervisningen skal være i overensstemmelse med den
Evangelisk Lutherske bekendelse.
§2
Skolen er åben for børn, hvis forældre er indforstået med §1.
§3
Skolens drift finansieres ved skolepenge, faste og frivillige bidrag fra skolekredsen og
øvrige venner, samt tilskud fra det offentlige.
Stk. 1 Et eventuelt overskud, der efter skolebestyrelsens skøn ikke findes nødvendigt
til skolens drift, indsættes i et pengeinstitut, eller anbringes efter regler for
anbringelse af umyndiges midler.
Stk. 2 Værdipapirer skal være noteret i skolens navn, og det skal i det hele sikres, at
midlerne kun anvendes til fordel for skolen.
§4
Skolebestyrelsen godkender medlemmer af skolekredsen efter gældende
retningslinjer udarbejdet af skolebestyrelsen.
Stk. 1 Nye medlemmer underskriver loyalitetserklæring. Ægtefæller underskriver
begge, for hver at opnå en stemme.
Stk. 2 Skolebestyrelsen kan ekskludere medlemmer af skolekredsen, som ikke
opfylder sin loyalitet overfor skolen og dens idegrundlag.
Stk. 3 Medlemskontingent fastsættes af skolebestyrelsen og betales hvert år i
januar kvartal.
§5
Skolebestyrelsen, der er skolens højeste myndighed, skal godkende køb, salg og
pantsætning af fast ejendom.
§6
Lederen af skolen vælges af skolebestyrelsen.
Stk. 1 Lederen har overfor skolebestyrelsen det pædagogiske ansvar.
Stk. 2 Skolelederen varetager skolens daglige drift og ansætter personale i
samarbejde med et ansættelsesudvalg, udpeget af skolebestyrelsen.

Afskedigelser sker i samråd med skolebestyrelsen.
Stk. 3 Ansættelsesudvalget består af skolens ledelse, skolens pædagogiske
rådsformand, skolebestyrelsens formand og et medlem af skolebestyrelsen.
§7
Skolebestyrelsen består af 7 medlemmer: 2 fra Luthersk Mission i Videbæk, 2 fra
Indre Mission i Videbæk valgt på dertil indkaldte møder, samt 3 fra Videbæk kristne
Friskoles skolekreds.
Stk. 1: Der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2: Valgbar og stemmeret til valget i Indre Mission og Luthersk Mission har kun
medlemmer, som er noteret i foreningens medlemsfortegnelse.
Stk. 3: Ved valg på skolekredsmødet er alle skolekredsens medlemmer valgbare.
Stk. 4: Kandidatforslag til valg i skolekredsen indleveres skriftligt og med
kandidaternes accept til formanden, senest 7 dage før skolekredsmødet.
Stk. 5: Bestyrelsen har mulighed for at opstille kandidater helt frem til valget.
Stk. 6: Luthersk Mission og Indre Mission vælger deres medlemmer efter
skolekredsen.
Stk. 7: Alle beslutninger indenfor skolebestyrelsen træffes ved simpel stemmeflertal.
Stk. 8: Skolebestyrelsen vælger formand, næstformand og kasserer.
Stk. 9: Skolebestyrelsens underskrift er bindende for skolen, også ved optagelse af
lån.
Stk. 10: Skolens leder og viceleder, samt formanden for skolens pædagogiske råd
deltager i skolebestyrelsens møder, undtagen i de tilfælde, hvor skolebestyrelsen
internt ønsker at drøfte lederens forhold.
Dog har skolelederen ingen stemmeret.
§8
Mindst 1 gang årligt indkalder skolebestyrelsen til et møde med skolekredsen.
Indkaldelsen sker skriftligt med mindst 14 dages varsel.
Stk. 1: Ved mødet aflægger skolebestyrelsen en beretning, og en gang om året
forelægges det reviderede og godkendte regnskab.
Stk. 2: Ethvert medlem af skolekredsen har på mødet ret til at udtale sig om skolen,
og fremkomne ønsker i forbindelse med skolens drift, vil blive behandlet af
skolebestyrelsen.
Stk. 3: Forslag, som ønskes til afstemning på skolekredsmødet, skal være formanden
i hænde senest 7 dage før skolekredsmødet.
§9
Skolebestyrelsen ønsker et tæt samarbejde med forældrene.
Samarbejdet kan eventuelt ske gennem et forældreråd, valgt af forældrene på et
forældremøde.
Skolebestyrelsen har pligt til at orientere alle forældre om væsentlige beslutninger,
der vedrører skolens daglige drift.
§10
Regnskabsåret er lig finansåret for staten.
Stk. 1: Efter ethvert regnskabsårs afslutning har kassereren ansvaret for, at der
udarbejdes driftsregnskab og status for skolen.
Stk. 2: Regnskabet skal forsynes med underskrift og revisionspåtegning af en
statsautoriseret revisor, der vælges af skolebestyrelsen.
Stk. 3: Regnskabet skal være afsluttet senest den 1. marts.

§11
Det offentlige tilsyn med skolens undervisning kan, jfr. gældende lov, varetages af en
tilsynsførende, valgt af forældrekredsen.
§12
Dersom skolen ikke længere har mulighed for at virke i henhold til
formålsparagraffen, vil den være at ophæve efter vedtagelse på to efter hinanden
følgende skolekredsmøder. Ved begge møder skal mindst 2/3 af de fremmødte
stemme for ophævelse af skolen. Mulige overskydende midler skal tilfalde kristelige
institutioner.
§13
Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved, at mindst 2/3 af de fremmødte
medlemmer på to efter hinanden følgende skolekredsmøder med mindst 14 dages
mellemrum, stemmer herfor.
I øvrigt kan vedtægtsændringer ikke foretages i strid med det i paragraf 1
formulerede grundsyn, eventuelt indkomne forslag til ændringer skal godkendes af
skolebestyrelsen.
§14
Denne paragraf, samt paragraf 1 og paragraf 12 kan ikke ændres.
Foranstående vedtægter for Videbæk kristne Friskole er vedtaget af skolekredsen for
friskolens oprettelse.
Ændret på skolekredsmødet den 5. marts 2012 og efterfølgende godkendt på
ordinært skolekredsmøde den 26. marts 2012.
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