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V edtœ gtforH aahts Skole

12.juni2007

U ndervisningsm inisteriethar den 30.m arts2007 m odtagetudkasttil

Sags nr.:
135.271.031

vedtmgtforH aahrsSkole.
Undervisningsm inisterietskalherm ed m eddele,atm inisterietgodkender
vedtœgten forH aahtsSkole,for sâvidtangârstyrelse og okononaiske

forhold,jf.j5,stk.1,ilovom friskolerogprivategrkmdskolerm.v.
G odkendelsen skerpâ folgendevilkâr:

Bestyrelsentrœfferbeslutningom vedtœgtsxndtinger(vedtœgtens
j10,stk.1)ogom nedlœr elseufskolen (vedtœgtensj11,stk.1)
ihenholdtilvedtœgtensj3,stk.17.Detteindebœrerb1.a.,at
m indsthalvdelen afbestyrelsensm edlem m erskalvœrem odtop.
D etbem œrkes,atgodkendelse pâvilkârgivesunder forudsœtning af,at
skolen opfyldervilkârene.M anglende opfyldelse afvilltârene viligivet
fald kunne fâ tilskudsm œssige konseltvenserforskolen.
Eteksem plaz afskolensvedtœgtfrem sendesm ed m inistetietsgodken-

delse pâtegnet.

àled venhg hzsen

( .zt
5x /z-zzv.Pia Thom sen
D irekte tlf.3392 5554

Piaa-fhomsen@ uvm.dk

V BD TR G TR R
FO R
D r N S I L V K J I N D I IN B T IT U T IO N
R AA- S SKOLR

ot%%

-%u
,ooys
jo

%po4
4.4% :4,
.
//

H A AH R S
SK O LE
L SKOLENS NAVN.ADRP-RSK.HJEM STID O G STATUS

: 1.

Skolensnavn er'Den selvejendeinstitution Haahrs Skole'.Skolen eroprettet1.septem ber1893.
Stk.2.Skolens hjemsted erSvend% rg Kommune.Skolen drivervirksomhed fra adressen Grubbemgllevej30,5700 Svendborg.
Stk.3.Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution,der isitvirke eruafhœngig.Skolen har
CVR-nr.:38632019

II.SK OLENS FooM â'.

: 2.
Skolens form âler at drive privatgnzndskole efter de tilenhver tid gœldende love og andre regler
forfriskoler og private grundskoler m 'v.

Stk.2.Skolen skalgive en undervisning,som stâr m âlm ed,hvad der alm indeligvis krœ ves ifolkeskolen.

stk.3.Skolen skalforberede eleverne tilatleve ietsam fund m ed frihed og folkestyre.
Stk.*.Deter endvidere skolens form âlatdrive virksom hed pâ fglgende grundlag:

Deter skolens forpligtelse altid at tilstrœ be,at eleverne tilegner sig en solid faglig ballast og fâr
udviklet deres alsidige,personlige udvikling,sàledes atde senere ilivetfàr de bedste m uligheder
for atform e deres egen frem dd og tage delidetdem okratiske fœllesskab m ed tilhgrende ansvarog
pligter.

En a.
fHaahrs Skoles vigtigste opgaverer at stim ulere og bevare den enkelte elevs evne og lystti1at
lœ re.
En kvalitetved skolen er,atelevem e m ed forœ ldrenes stgtte deltager aktivt iundervisningen og i
ovrige aktiviteter for atfà udvikletderes faglige,sociale og personlige kom petencer.

M ed udgangspunkt i det enkelte barns forudsœ tninger,behov og udviklingsm uligheder skal der

pâ Haahrs Skole tilbydes et spœndende og udfordrende lœringsmiljg gennem en undervisning af
hpjfaglig kvalitetplanlagtog tilrettelagtafdygtige,engageredelœrere isnmarbejde med eleverne.
Detkan forventes,atm an pâ Hnnhrs Skole er m egetopm œ rksom pà og onsker atfa m m e detenkelte bnrns trivsel,selvvœrdsfglelse og selvtillid.Gennem hele skoleforlgbetensker skolen sâledes

atpâvirke eleverne,sà de fàrrespektforandre menneskerog deresarbejde snmtfàrforstAelse for
andres situation.

HAAHRS SKOLE

Grubbemgllevej30
5700Svendborg

Tlf. 62 21 03 84
Fax 62 21 72 71
SFO 62 17 28 79

haahrs@ haahrs.dk
w ww .haahrs.dk

'

)

Den enkelte medarbejders engagement,arbejdsindsats og fleksible indstilling er ud over faglig
dygtighed afgorendeforden gnskede hgjekwalitetpâ skolen som helhed.Ogsâ derforerden enkeltem edarbejderstrivselsam tmulighed forfaglig ogpersonlig udviklingvigtig.
Etomfattende,tœtog tillidsfuldtsam arbejde m ellem skolen og forœldrene erligeledesen vasentlig kvalitetved skolen.
Skolens kultur skalvœre dem okratisk og bygge pâ gensidig respekt,ligevœrd sam tàndsfrihed.

Da Haahrs Skole bgr vare âben for alle, skal skolens bestyrelse og skoleleder tilstrabe, at
skolepengebetalingen fastsœttes pà etrim eligtniveau.
111.SK O LEN S BESTYR DLSE OG LED ER

j3.
Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse afskolen og er ansvarlig over for undervisningsm inisteren for,at skolens gkonom iog drift- herunder forvaltningen afde statslige tilskud er ioverensstem m else m ed skolens vedta gtog m ed de tilenhver tid gœldende love og andre regler
for friskoler og private grundskoler.
1.

Stk.2.Skolens ledervaretagerden daglige pœdagogiske ledelse afskolen.Skolens lederhar tillige
ansvaretfor,atden daglige driftafskolen er forsvarlig og ioverensstem m else m ed gœ ldende reg1er og vilkàr.

stk.a.Bestyrelsen bestàr af7 m edlem m er,som vœ lges afog blandt forœ ldrene tilelever pà sko-

1en (forœldrekredsen).Mindst2 bestyrelsesmedlemmerskalvœlgesafog blandtalle forœldrene ti1
eleverpâ skolen efter reglerne ibekendtgorelsen om valg aftilsynsforende.

Stk.4.Bestyrelsesm edlem m ernes funktionsperiode er 2 àr.Ilige ârvœlges 3 m edlem m er og iulige fir 4 m edlem m er.Hvertâr vœ lges for et âr m indst én suppleant, som autom atisk indtrœder i
bestyrelsen,hvis en ellerflere forœldrereprœsentantertrœder ud afbestyrelsen.

Stk.5.Forœ ldrekredsen kan pà generalforsam lingen afsœ tte eteller flere bestyrelsesm edlem m er i
ftlnktionsperioden,sàfrem tdagsordenen for m odetindeholder et punktom afstem ning om afsœ ttelse af et eller flere bestyrelsesm edlem m er m ed angivelse af,at afsœ ttelse sker ved alm indelig
stem m eflerhed.Bestyrelsen er ansvarlig for,atdetalene er personer,dertilhorer forœldrekredsen,
der stem m er.
Stk.6 .Bestyrelsesm edlem m erne skalikke udtrœ de afbestyrelsen,hvis derep born ivalgperioden
udskrives afskolen m od forœ ldrenes onske.

stk.7. Bestyrelsen bor sà vidt m uligt have en afbalanceret sam m ensœ tning afkvinder og m œnd

jfr.: 11,stk.2 ilov om ligestillingafltvinderog mœnd.
Stk.8.Skolens ansatte kan ikke vœ re m edlem afbestyrelsen og kan kun deltage ivalg afbestyrelsen,nàr disse sam tidigter m edlem afforœldrekredsen.Bestyrelsen kan beslutte,at skolens 1edelse,dvs. skoleleder,viceinspektgr og sfo-afdelingsleder,sam t 1-2 reprœ sentant for de ansatte
kan deltage i bestyrelsens m oder uden stem m eret.Ved behandling af enkeltsager,der vedrgrer
personer iskolens ledelse eller enkelte ansatte,kan bestyrelsen suspendere m gdedeltagelsen for

en,flere eller alle de pàgmldende.

Stk. 9. Bestyrelsesm edlem m erne er ikke ved udovelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffetafforœldrekredsen,bortset fra de tilfœ lde,hvor der inœ rvœ rende vedtœ gt er tillagt

generalforsamlingen kompetencerjfr.j 3,stk.5,j 3,stk.21,j 10 stk.1 og j 11,stk.2.Bestyrelsesm edlem m erne er endvidere ikke undergivet beslutninger truffet afden organisation,institutil
014,forening eller lignende,som har valgt ellerudpegetden pâgœ ldende.
Stk. 1O.Bestyrelsen konstituerer sig selv m ed form and og nœ stform and.Nœ stform anden trœder i
form andens sted ved form anden sforfald.
stk. 11.Bestyrelsesm edlem m erne skalvœre myndige,og m indst et flertal,herunder form anden,
skalvœ re registreretiCPR m ed bopœ liDanm ark.
Stk. 12.Bestyrelsesm edlem m er hœfter ikke personligt for skolens gœld,m en kan blive ansvarlig
eftcr dansk rets alm indelige erstatnilagsregler.
Stk.13.Bestyrelsesm edlem m erne kan ikke m odtage honorar afskolens m idler for varetagelsen af
hvervetsom bestyrelsesm edlem .

Stk.14.Etbestyrelsesmedlem udtrœderafbestyrelsen gjeblikkeligt,hvis medlemm etikkelœngere opfylder habilitetsbetingelserne ide ij 2,stk. 1 nœ vnte regler for atvœ re m edlem afbestyrelsenjfr.j 5,stk.6 i1ov om friskolerog private grundskoler m .v.og bekendtggrelsen om vedtœgter
for friskoler og private grundskoler m v.

Stk.1S.Itilfœlde afetbestyrelsesmedlem sudtrœden ifunktionsperioden f.eis.ved generelinhabilitet indtrœ der suppleanten iden pâgœldendes resterende funktionsperiode.Hvis dette ikke er
m uligt,skaldervœ lges etnytm edlem hurtigstm uligtfor resten afperioden.
Stk. 16. For bestyrelsen,lederen og andre ansatte ved skolen sam t for skolens tilsynsforende
gm lder igvrigtbestem m elserne ifoN altningslovens kapitel2 om inhabilitet og kapitel8 om tavslaedspligtm .v.

Stk.17.Bestyrelsen er beslutningsdygtig,nâr m indsthalvdelen afm edlem m erne er m gdtpersonligtfrem .Bestyrelsen trœ ffer beslutninger ved almindelig stem m eflerhed bortsetfra de nedenfor i

stk.21 angivne beslutninger vedrgrende fastejendom .Derkan ikke stem mesved fuldmagteller
ved brev.Ved stem m elighed er form andens - og idennes fravœr nœ stform andens - stem m e udslagsgivende.

Stk. 18.Bestyrelsen skalfore protokolover sine beslutninger.Ethvert bestyrelsesm edlem har ret
til at fà fgrt sin afvigende m ening ti1protokols.Protokollen skal underskrives af de m edlem m er,
der bardeltagetim gdet.Konstateretinhabilitetskalindfores iprotokollen.
stk.19.B estyrelsen fastsœ tter en forretningsorden for sin virksom hed,derm indst skalindeholde
bestem m elser om ,hvordan indkaldelse ti1bestyrelsesm oder skalske.
'

Stk.20.Bestyrelsen ansa tter og afskediger skolens leder og skolens ovrige personale.Kom petencen ti1atansœtte og afskedige skolens gvrige personale kan bestyrelsen delegere ti1skolens leder,
idet skolelederen dog,uden at delegation er nodvendig,tilenhver tid pâ egen hànd kan ansœ tte

og afskedigevikareroganden midlertidig medhjœlp tilkortvarig tjeneste.

Stk.21.Bestyrelsen og generalforsam lingen trœffer ifœllesskab beslutning om kgb,salg og pant-

sœtning af fast ejendom . Til bestyrelsens vedtagelse krœves at mindst 2/3 af m edlem merne
stem m er for.Ti1generalforsam lingens vedtagelse krœves alm indelig stem m eflerhed uden hensyn

tilantalletaffremmgdtem edlem merjfr.j 7,stk.7.
Stk.22.Bestyrelsen fastsœ tter stgrrelsen afskolepengene og stgrrelsen afforœ ldrebetalingen for
skolefritidsordningen sam t trœffer beslutning om ethvertandet overordnet spgrgsm âlom skolen,

soln bestyrelsen selv gnskerattrœffe beslutning om jfr.dog j 3,stk.2,j 3,stk.5,j 3,stk.21,j
10,stk.1 og j 11,stk.2.

IV .REG NSK AB M .V .

:4
Skolens regnskabsârfolgerkalenderàret.

Stk.2.Bestyrelsen er ansvarlig for,atderhvertàrudarbejdesetretvisende ârsregnskab forskolen ioverensstem m else m ed gœldende regler.
Stk. 3.Bestyrelsen har ansvaret for,at àrsregnskabet underkastes betryggende revision i overensstem m else m ed gœ ldende regler.

Stk.4.Bestyrelsen er ansvarlig for,atetrevideretog originaltunderskrevetregnskab sam t revisionsprotokoller sendes tilUndervisningsm inisterietinden udlgb afden afm inisterietfastsatte frist.
Alle bestyrelsesm edlem m er skalunderskrive regnskabet og afgive erklœ ring pâ tro og love om ,at

deopfylderbetingelserneformedlem skab.
Stk.5.Bestyrelsen vœ lger skolens revisor.

stk.6.Forœldre ti1elever og fastansatte ved skolen har altid ret tilatfâ kendskab tilbudgetter,
regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrakke
dtlnne ref ti1andre.Bestyrelsen kan fastsœ tte nœ rm ere regler for retten tilindsigti skolens forholcl.Oplysninger, der er om fattet af bestem m elserne om tavshedspligt iforvaltningsloven, kan
dog ikke videregives.

V .FO M

LDM KR RD S,V ALG AF T ILSYN SFOR EN DE M .V .O G G EN ER ALFO RSAM LING

:5
Forœ ldrekredsen bestàr afforœ ldrene ti1bgrn pà skolen.
stk. 2.Forœ ldrenes rettigheder im edfor afdenne vedtœ gt og 1ov om friskoler og private grundskoler m ,v.tilkom m er den eller de personer,der har forœ ldrem yndigheden over eleven eller har

barnetipleje,idetden derlaareleven ipleje dog ikke kan trœffe beslutning om skolegangens be> ndelse og varighed.
:

Stk.3.Skolen forer en liste over de personer,som har tilm eldt sig som herende tilforœldrekredsen. Listcn œndres kun efter begrundet- om nadvendigt tillige dokum enteret - skriftlig anm od-

.

5-

ning herom m ed efterfglgende behorig underretning ti1 den eller de personer, der optages henholdsvis slettes pà listen.Form ldrem yndighedsindehavere har altid ret ti1atudgve deres rettighecler,uansetom de er opfgrtpâ en liste.

#6
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forœldrekredsen indkaldes til m gde,hvor foraldrekredsen skal
vm lge en eller flere personer eller kom m unalbestyrelsen til at fgre tilsyn m ed elevernes stand-

punktidansk,regning/m atematik og engelsk,ogm ed atskolenssamlede undervisningstilbud ud
fra en helhedsvurdering stàr m àlm ed,hvad der alm indeligvis krœves ifolkeskolen,sam t m ed at
unden?isningssproget er dansk.
stk.2. Bestyrelsen er tillige ansvarlig for,at der gives Undervisningsm inisteriet og kom m unen
tlnderretning om ,hvem der er valgt som tilsynsfgrende,at kom m unen anm odes om at varetage
tilsynet,hvis forœ ldrekredsen ikke vœlger tilsynsforende,og at forœldrekredken fàr underretning

om den àrlige tilsynserklœring.
Stk.3.Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for,atforœ ldrekredsen valgerden eller de tilsynsforen-

de,samtatformldrekredsen fastsœtterretningslinjerforforaldrekredsens egettilsyn m ed skolens
alrnindelige virksom hed herunder m ed,at skolen giver en undervisning der stâr m àl m ed,hvad
deralm indeli> is krœves ifolkeskolen.

:7

Ordinœrgeneralforsamling afholdes hvertàrpà skolen elleretandet sted ihjem stedskom munen
inden 15.april.Generalforsamlingen,derbestàrafforœldrekredsen -jf.j5 - indkaldes afbestyrelsen ved almindeligt brev,e-mail,skrivelse udleverettileleverne ti1aflevering hjemm e eller anden sikker forsendelsesm àde m ed m indst 14 dages varselm ed angivelse afdagsorden.Indkaldelsen ti1ordinœr generalforsam ling skalm indstindeholde fglgende dagsorden:
1.Valg afdirigent.
2.Bestyrelsen aflœ ggerberetning.
3.Skolelederen aflmgger beretning
4.Bestyrelsen forelœggerdetreviderede og godkendte ârsregnskab ti1orienterlng.
5.Bestyrelsen forelœgger detvedtagne budgettilorientering.

6.Valg afbestyrelsesm edlem mer,jfr.j 3,stk.3 og 4.
7.Fastsœttelseafdethgjesteantalsuppleanterogvalg afsuppleanter,jfr.j 3, stk.4.
8.lndkom ne forslag.
9.Eventuelt.

Stk.2.Pâ generalforsamlinger,hvordervœlgestilsynsforendejfr.j6,stk.1,suppleres dagsordenen m ed fglgende punkter:

1.Fastsmttelseaffunktionsperiode (hojst4 àr)forskolenstilsynsforende.
2.Beslutning om hvorvidt tilsynetskaludfgres afen eller flere personer eller afkom m unalbestyrclsen.

3.Fastsœttelse afdethgjesteantaltilsynsfgrendeog eventuelopdelingitilsynsaktiviteter.
4.Valg aftilsynsforende.

l

stk.3.Forslag,som onskes behandlet pâ den ordinœre generalforsam ling,skalvœ re bestyrelsen i
hœnde senest 4 uger for generalforsam lingens afl
aoldelse.Forslag skalbekendtgores for m edlem m erne senestved indkaldelsen afgeneralforsam lingen.
Stk.4.Afindkaldelsen skalfrem gà gœ ldende regler for valg afbestyrelsesm edlem m er og - ide àr
hvor der skalske valg aftilsynsforende - gœ ldende regler for valg aftilsynsfgrende sam t tilsynsregler.For begge valg gœlder,at det afindkaldelsen bl.a.skalfrem gà,at enhver forœ lder har ret
ti1atforeslâ kandidater pà m gdet.
Stk. 5.Hvert m edlem har én stem m e.Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer,der

tilhgrerforœldrekredsen,der stem merved valg afden/de tilsynsforendeog ved valg afde 2 forœldrereprœ sentanter.
Stk.6 .D er kan kun gives fuldm agt tilen person,m ed hvem m an har fœ lles forœ ldrem yndighed

over et barn pà skolen.
Stk.7.Generalforsam lingen er beslutningsdygtig uden hensyn tilantalletaffrem m gdte m edlem m er.Gcneralforsam lingen trœffer beslutninger ved alm indelig stem m eflerhed, bortset fra beslut-

ning om nedlœggelseafskolenjfr.j 11,stk.2.
stk. 8. Formldrekredsen trœffer selv afgorelse om , hvonridt personer uden for foraldrekredsen
kan deltage igeneralforsam linger og igivetfald hvilke personer.
Stk. 9.Skolens ansatte sam t kandidater ti1bestyrelsen og ti1tilsynsfgrende kan ikke vœre dirigent pà generalforsam linger.

stk. 1O. Der skal fgres protokolover det pà generalforsam linger vedtagne.Protokollen skalunderskrives afdirigenten.
Stk. 11.Valghandlinger skalvœ re hem m elige,hvis et eller flere m edlem m er afforœ ldrekredsen
onskerdet.

Stk.12.Ved valg afbestyrelsesm edlem m er,suppleanter og tilsynsfgrende kan hver forœlder afgive stem m e pâ det antalm edlcm m er,der skalvœlges ti1bestyrelsen,henholdsvis pà et antalper-

solaer svarende dels ti1detbesluttede hojeste antalsuppleanterog dels detbesluttede hojeste anta1tilsynsforende.

Stk. 13. Kandidaterne er valgtirœkkefglge efter stgrrelsen afde personlige ytem m etal.Itilfœ lde
afstenlm elighed foretages lodtrœ kning.

Stk.14.Gcnvalg afbestyrelsesm edlem m er,suppleanterog tilsynsforende kan finde sted.
stk. 15.Ekstraordinm r generalforsam ling aflaoldes,nâr bestyrelsen beslutter det.Ekstraordinœr
gcrteralforsam ling skaliovrigt indkaldes afbestyrelsen,nàr m indst 2 m edlem m er afbestyrelsen
eller m indst 20 O
/o af m edlem m erne af forœ ldrekredsen skriftligt krœ ver det.Indkaldelsen sker
som ved ordinœ rgeneralforsam ling.

Stk.16.Generalforsam lingens kompetencereranfgrtij 3,stk.3,j 3,stk.5,j 3,stk.21,j 6,j
7,j 10,stk.1 og j 11,stk.2.

#

W .SK OLENS D RIFT
'

:8
:

Skolens drift gennem fgres ved offentlige tilskud og ved egendœ kning herunder skolepenge for eleverne og forœ ldrebetaling for skolefritidsordning efter 1ov om friskoler og private grundskoler m .v.
og eventueltved bidrag fra andre.

stk.2.Skolens m idler m à kun kom m e skolens skole-og undervisningsvirksom hed ti1gode.
stk.3 .Eteventueltoverskud ved skolens drifttilfalder skolen.
Stk.4.Bidrag ti1skolen giverikke retti1nogen de1afskolens form ue eller tiludbytte afnogen art.
stk.5.Bestyrelsen skalforvalte skolens m idler tilstgrst m ulig gavn for skolen og skaltage sltyldige okonom iske hensyn.
stk.6. Skolens likvide m idler skalanbringes ioverensstem m else m ed bestem m elserne i1ov om
friskoler og private grundskoler m .v.og m à ikke anbringes pâ kontim .v.,som andre end skolen
har ràdighed over.

Vll.TEG NIN G SR ET

:9
Skolen tegnes enten afbestyrelsens form and og skolens leder iforening eller af en af disse iforening m ed bestyrelsens nœ stform and.

Stk.2.Ved kgb salgog pantsœtning ellerandre dispositioneroverskolens faste ejendomme krœvesunderskriftaf2/3 afbestyrelsensm edlem mer.
Stk.3.Tegningsretten kan ikke delegeres,og derkan ikkegivesprokurajfr.dog stk.4.
Stk. 4. Bestyrelsen kan trœ ffe beslutning om , at skolelederen i et nœ rm ere fastlagt om fang og
under bestyrelsens ansvar bemyndiges ti1at udfore overordnede ledelsesfunktioner,nâr dette er
nodvendigtfor atopnâ en hensigtsm œ ssig daglig ledelse.

V III.M N DR IN G A F SK OLENS R D TM G T

: 10
Bestyrelsen og generalforsam lingen trœ ffer ifœ llesskab beslutning om vedtœ gtsœ ndringer.Ibegge
organer sker vedtagelse ved sim pel stem m eflerhed uden hensyn ti1 antallet af frem m gdte m ed-

lel'
nnaerjfr.j 3,stk.17,1.pkt.ogj 7,stk.7.
stk.2. Skolens vedtœgt sam t frem tidige vedtœgtsœndringer skalgodkendes afUndervisningsm inisterietfor sà vidtangàr bestem m elser om skolens styrelse og gkonom iske forhold.

IX .N ED LM GG ELSE A F SK O LE N

: 11
ltilfœ lde,hvor bestyrelsen efter lovgivningen skaldrage om sorg for likvidation af skolen,har bestyrelsen kom petence ti1 at trœ ffe beslutning om skolens nedlaggelse. Beslutning trœ ffes efter

reglen ij 3,stk.17,1.pkt.
'

)

Stk. 2.Bortset fra det foran istk. 1 nœvnte tilfœlde trœ ffer generalforsam lingen beslutning om

skolensnedlœggelse.Ti1vedtagelse afforslag om nedlœggelse krœves,atetflertalpâ mindst2/3
afde afgivne stem m er er forforslagetuden hensyn ti1antalletaffrem m gdte m edlem m er.

Stk.3.Ophorerskolen m ed atdrive skolevirksomhed efterbestem melserne ij2,stk.1og 2,skal
den nedla gges.
Stk.4. Det pàhviler bestyrelsen at orientere forœ ldrekredsen om beslutning om nedlœ ggelse og
om grundlaget herfor.Orienteringen skalske um iddelbart efter beslutningen om nedlœggelsen er
truffet.
Stk.5.Detpàhviler bestyrelsen atgive Undervisningsm inisteriet og de kom m uner,hvor eleverne

erhjem mehorende,meddelelseom skolensnedlœggelse.
stk.6. Det pàhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsm inisteriet,hvis skolen standser sine
betalinger,begm res konkurs,eller der iovrigterfare for,atskolensvirksom hed m à indstilles.
Stk.7.Bestyrelsen haransvaretfor bevarelsen afskolens aktiver og for,atden gkonom iske opggrelse ianledning af skolens nedlm ggelse foretages efter gœ ldende regler, sam t at skolens nettoform ue anvendes ioverensstem m else m ed vedtœgten.
:
Stk.8. Eventuelle overskydende m idler skalm ed Undervisningsm inisteriets godkendelse anven(Ies ti1skoleform àl,der stottes gennem lov om friskolerog private grundskolerm .v.
Stk.9.Detpàhviler bestyrelsen at fungere videre,indtilden okonom iske afvikling afskolens aktivcr og passiver er tilcndebragtefter gœ ldende regler,herunder at skolens nettoform ue anvendes i
overensstem m elsen vedtœ gten .
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Pâ bestyrelsesm gdet05.03.2007 blev ovenstâende forslag t.ilvedœ gter for Haahrs Skole indstillet
tilvedtagelse pà den ordinœre generalforsnm ling 22.03.2007.
Ovennœ vnte vedtœ gterfor Haahrs Skole ervedtagetpâ Haahrs Skoles ordinœ re generalforsam ling
22.03.2007.
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