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Vedtœgt for H aahts Skole

Undervisningsministeriet har den 30. marts 2007 m odtaget udkast til

vedtmgt for Haahrs Skole.

Undervisningsministeriet skal hermed meddele, at ministeriet godkender
vedtœgten for Haahts Skole, for sâ vidt angâr styrelse og okononaiske

forhold, jf. j 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grkmdskoler m.v.

G odkendelsen sker pâ folgende vilkâr:

12. juni 2007
Sags nr.:
135.271.031

Bestyrelsen trœffer beslutning om vedtœgtsxndtinger (vedtœgtens
j 10, stk. 1) og om nedlœrelse uf skolen (vedtœgtens j 11, stk. 1)
i henhold til vedtœgtens j 3, stk. 17. Dette indebœrer b1.a., at
m indst halvdelen af bestyrelsens medlemm er skal vœre m odt op.

D et bemœrkes, at godkendelse pâ vilkâr gives under forudsœtning af, at
skolen opfylder vilkârene. M anglende opfyldelse af villtârene vil i givet

fald kunne fâ tilskudsmœssige konseltvenser for skolen.

Et eksemplaz af skolens vedtœgt fremsendes m ed ministetiets godken-

delse pâtegnet.

àled venhg hzsen

/( .zt5x z-zzv.-
Pia Thom sen
D irekte tlf. 3392 5554

Piaa-fhomsen@uvm.dk
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L SKOLENS NAVN.ADRP-RSK.HJEM STID OG STATUS

: 1.

Skolens navn er 'Den selvejende institution Haahrs Skole'. Skolen er oprettet 1. september 1893.

Stk. 2. Skolens hjemsted er Svend% rg Kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Grub-
bemgllevej 30, 5700 Svendborg.

Stk. 3. Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhœngig. Skolen har
CVR- nr.: 38632019

II. SKOLENS FooM â'.
: 2.

Skolens formâl er at drive privat gnzndskole efter de til enhver tid gœldende love og andre regler

for friskoler og private grundskoler m 'v.

Stk. 2. Skolen skal give en undervisning, som stâr mâl med, hvad der almindeligvis krœves i fol-

keskolen.

stk. 3. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. *. Det er endvidere skolens formâl at drive virksomhed pâ fglgende grundlag:

Det er skolens forpligtelse altid at tilstrœbe, at eleverne tilegner sig en solid faglig ballast og fâr
udviklet deres alsidige, personlige udvikling, sàledes at de senere i livet fàr de bedste m uligheder
for at forme deres egen frem dd og tage del i det dem okratiske fœllesskab med tilhgrende ansvar og
pligter.

En a.f Haahrs Skoles vigtigste opgaver er at stim ulere og bevare den enkelte elevs evne og lyst ti1 at

lœ re.
En kvalitet ved skolen er, at elevem e med forœldrenes stgtte deltager aktivt i undervisningen og i
ovrige aktiviteter for at fà udviklet deres faglige, sociale og personlige kompetencer.

Med udgangspunkt i det enkelte barns forudsœtninger, behov og udviklingsmuligheder skal der
pâ Haahrs Skole tilbydes et spœndende og udfordrende lœringsmiljg gennem en undervisning af
hpj faglig kvalitet planlagt og tilrettelagt af dygtige, engagerede lœrere i snmarbejde med eleverne.

Det kan forventes, at man pâ Hnnhrs Skole er meget opm œrksom pà og onsker at fa mme det en-
kelte bnrns trivsel, selvvœrdsfglelse og selvtillid. Gennem hele skoleforlgbet ensker skolen sâledes
at pâvirke eleverne, sà de fàr respekt for andre mennesker og deres arbejde snmt fàr forstAelse for
andres situation.

HAAHRS SKOLE
Grubbemgllevej 30
5700 Svendborg

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

haahrs@haahrs.dk
www.haahrs.dk
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Den enkelte medarbejders engagement, arbejdsindsats og fleksible indstilling er ud over faglig
dygtighed afgorende for den gnskede hgje kwalitet pâ skolen som helhed. Ogsâ derfor er den enkel-
te medarbejders trivsel samt mulighed for faglig og personlig udvikling vigtig.

Et omfattende, tœt og tillidsfuldt samarbejde mellem skolen og forœldrene er ligeledes en vasent-
lig kvalitet ved skolen.
Skolens kultur skal vœre dem okratisk og bygge pâ gensidig respekt, ligevœrd sam t àndsfrihed.

Da Haahrs Skole bgr vare âben for alle, skal skolens bestyrelse og skoleleder tilstrabe, at
skolepengebetalingen fastsœttes pà et rim eligt niveau.

111. SKOLENS BESTYRDLSE OG LEDER

j 3.

Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervis-
ningsm inisteren for, at skolens gkonom i og drift - herunder forvaltningen af de statslige tilskud -
er i overensstem m else m ed skolens vedta gt og m ed de til enhver tid gœldende love og andre regler

for friskoler og private grundskoler.

1.
Stk. 2. Skolens leder varetager den daglige pœdagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har tillige
ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstem m else m ed gœ ldende reg-

1er og vilkàr.

stk. a. Bestyrelsen bestàr af 7 medlemm er, som vœlges af og blandt forœldrene til elever pà sko-
1en (forœldrekredsen). Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skal vœlges af og blandt alle forœldrene ti1
elever pâ skolen efter reglerne i bekendtgorelsen om valg af tilsynsforende.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 àr. I lige âr vœlges 3 medlemm er og i uli-
ge fir 4 medlem mer. Hvert âr vœlges for et âr mindst én suppleant, som automatisk indtrœder i
bestyrelsen, hvis en eller flere forœldrereprœsentanter trœder ud af bestyrelsen.

Stk. 5. Forœldrekredsen kan pà generalforsamlingen afsœtte et eller flere bestyrelsesm edlemmer i
ftlnktionsperioden, sàfrem t dagsordenen for modet indeholder et punkt om afstemning om afsœt-
telse 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, at det alene er personer, der tilhorer forœldrekredsen,

der stem m er.

Stk. 6. Bestyrelsesm edlem m erne skal ikke udtrœde af bestyrelsen, hvis derep born i valgperioden

udskrives af skolen m od forœldrenes onske.

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

jfr. : 1 1, stk. 2 i lov om ligestilling af ltvinder og mœnd.

Stk. 8. Skolens ansatte kan ikke vœ re m edlem  af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af besty-
relsen, nàr disse samtidigt er m edlem af forœldrekredsen. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens 1e-
delse, dvs. skoleleder, viceinspektgr og sfo-afdelingsleder, samt 1-2 reprœsentant for de ansatte
kan deltage i bestyrelsens moder uden stem meret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrgrer
personer i skolens ledelse eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mgdedeltagelsen for

en, flere eller alle de pàgmldende.



Stk. 9. Bestyrelsesm edlem m erne er ikke ved udovelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslut-
ninger truffet af forœldrekredsen, bortset fra de tilfœ lde, hvor der i nœ rvœ rende vedtœ gt er tillagt
generalforsamlingen kompetencer jfr. j 3, stk. 5, j 3, stk. 2 1, j 10 stk. 1 og j 1 1, stk. 2. Bestyrel-
sesm edlem m erne er endvidere ikke undergivet beslutninger truffet af den organisation, instituti-

l
014, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pâgœldende.

Stk. 1O. Bestyrelsen konstituerer sig selv m ed form and og nœ stform and. Nœ stform anden trœder i

form andens sted ved form andens forfald.

stk. 11. Bestyrelsesm edlem m erne skal vœre myndige, og m indst et flertal, herunder form anden,

skal vœ re registreret i CPR m ed bopœ l i Danm 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 af skolens m idler for varetagelsen af

hvervet som bestyrelsesm edlem .

Stk. 14. Et bestyrelsesmedlem udtrœder af bestyrelsen gjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke lœnge-
re opfylder habilitetsbetingelserne i de i j 2, stk. 1 nœvnte regler for at vœre medlem af bestyrel-
sen jfr. j 5, stk. 6 i 1ov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtggrelsen om vedtœgter
for friskoler og private grundskoler m v.

Stk. 1S. I tilfœlde af et bestyrelsesmedlems udtrœden i funktionsperioden f.eis. ved generel inha-
bilitet indtrœder suppleanten i den pâgœldendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er
m uligt, skal der vœ lges et nyt m edlem  hurtigst m uligt for resten af perioden.

Stk. 16. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen sam t for skolens tilsynsforende
gm lder i gvrigt bestem m elserne i foN altningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavs-

laedspligt m .v.

Stk. 17. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nâr mindst halvdelen af medlemm erne er mgdt person-
ligt frem . Bestyrelsen trœ ffer beslutninger ved almindelig stem m eflerhed bortset fra de nedenfor i

stk. 2 1 angivne beslutninger vedrgrende fast ejendom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller
ved brev. Ved stem m elighed er form andens - og i dennes fravœr nœ stform andens - stem m e ud-

slagsgivende.

Stk. 18. Bestyrelsen skal fore protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesm edlem har ret
til at fà fgrt sin afvigende mening ti1 protokols. Protokollen skal underskrives af de m edlemm er,
der bar deltaget i m gdet. Konstateret inhabilitet skal indfores i protokollen.

stk. 19. Bestyrelsen fastsœ tter en forretningsorden for sin virksom hed, der m indst skal indeholde

bestem m elser om , hvordan indkaldelse ti1 bestyrelsesm oder skal ske. ''

Stk. 20. Bestyrelsen ansatter og afskediger skolens leder og skolens ovrige personale. Kompeten-
cen ti1 at ansœtte og afskedige skolens gvrige personale kan bestyrelsen delegere ti1 skolens leder,
idet skolelederen dog, uden at delegation er nodvendig, til enhver tid pâ egen hànd kan ansœtte

og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjœlp til kortvarig tjeneste.



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

sœtning af fast ejendom. Til bestyrelsens vedtagelse krœves at mindst 2/3 af medlemmerne
stem m er for. Ti1 generalforsam lingens vedtagelse krœves alm indelig stem m eflerhed uden hensyn

til antallet af fremmgdte medlemmer jfr. j 7, stk. 7.

Stk. 22. Bestyrelsen fastsœ tter stgrrelsen af skolepengene og stgrrelsen af forœ ldrebetalingen for
skolefritidsordningen sam t trœffer beslutning om ethvert andet overordnet spgrgsm âl om skolen,
soln bestyrelsen selv gnsker at trœffe beslutning om jfr. dog j 3, stk. 2, j 3, stk. 5, j 3, stk. 2 1, j

1 0, stk. 1 og j 1 1, stk.2.

IV. REGNSKAB M .V .

:4

Skolens regnskabsâr folger kalenderàret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert àr udarbejdes et retvisende ârsregnskab for sko-
len i overensstem melse med gœldende regler.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at àrsregnskabet underkastes betryggende revision i over-

ensstem m else m ed gœ ldende regler.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt revisi-
onsprotokoller sendes til Undervisningsm inisteriet inden udlgb af den af ministeriet fastsatte frist.
Alle bestyrelsesmedlem mer skal underskrive regnskabet og afgive erklœring pâ tro og love om, at

de opfylder betingelserne for medlemskab.

Stk. 5. Bestyrelsen vœlger skolens revisor.

stk. 6. Forœldre ti1 elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at fâ kendskab til budgetter,
regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrakke
dtlnne ref ti1 andre. Bestyrelsen kan fastsœ tte nœ rm ere regler for retten til indsigt i skolens for-
holcl. Oplysninger, der er om fattet af bestem m elserne om  tavshedspligt i forvaltningsloven, kan

dog ikke videregives.

V. FOM LDM KRRDS, VALG AF TILSYNSFORENDE M .V . OG GENERALFORSAM LING

:5

Forœ ldrekredsen bestàr af forœ ldrene ti1 bgrn pà skolen.

stk. 2. Forœ ldrenes rettigheder i m edfor af denne vedtœ gt og 1ov om  friskoler og private grund-
skoler m ,v. tilkom mer den eller de personer, der har forœldremyndigheden over eleven eller har
barnet i pleje, idet den der laar eleven i pleje 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 til forœldrekred-
sen. Listcn œndres kun efter begrundet - om nadvendigt tillige dokumenteret - skriftlig anm od-
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ning herom med efterfglgende behorig underretning ti1 den eller de personer, der optages hen-
holdsvis slettes pà listen. Formldremyndighedsindehavere har altid ret ti1 at udgve deres rettighe-

cler, uanset om de er opfgrt pâ en liste.

# 6

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forœldrekredsen indkaldes til mgde, hvor foraldrekredsen skal
vmlge en eller flere personer eller kom m unalbestyrelsen til at fgre tilsyn m ed elevernes stand-

punkt i dansk, regning/matematik og engelsk, og med at skolens samlede undervisningstilbud ud
fra en helhedsvurdering stàr màl med, hvad der almindeligvis krœves i folkeskolen, samt med 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 forœldrekredsen ikke vœlger tilsynsforende, og at forœldrekredken fàr underretning

om den àrlige tilsynserklœring.

Stk. 3. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forœ ldrekredsen valger den eller de tilsynsforen-

de, samt at formldrekredsen fastsœtter retningslinjer for foraldrekredsens eget tilsyn med skolens
alrnindelige virksom hed herunder med, at skolen giver en undervisning der stâr màl med, hvad

der alm indeli> is krœves i folkeskolen.

: 7

Ordinœr generalforsamling afholdes hvert àr pà skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen
inden 1 5. april. Generalforsamlingen, der bestàr af forœldrekredsen - jf. j5 - indkaldes af besty-
relsen ved almindeligt brev, e-mail, skrivelse udleveret til eleverne ti1 aflevering hjemme eller an-
den sikker forsendelsesm àde m ed m indst 14 dages varsel m ed angivelse af dagsorden. Indkaldel-
sen ti1 ordinœr generalforsam ling skal m indst indeholde fglgende dagsorden:

1 . Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflœ gger beretning.
3. Skolelederen aflmgger beretning
4. Bestyrelsen forelœgger det reviderede og godkendte ârsregnskab ti1 orienterlng.

5. Bestyrelsen forelœgger det vedtagne budget til orientering.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. j 3, stk. 3 og 4.
7. Fastsœttelse af det hgjeste antal suppleanter og valg af suppleanter, jfr. j 3, stk. 4.
8. lndkom ne forslag.
9. Eventuelt.

Stk. 2. Pâ generalforsamlinger, hvor der vœlges tilsynsforende jfr. j 6, stk. 1, suppleres dagsorde-
nen m ed fglgende punkter:

1 . Fastsmttelse af funktionsperiode (hojst 4 àr) for skolens tilsynsforende.
2. Beslutning om hvorvidt tilsynet skal udfgres af en eller flere personer eller af kom m unalbesty-

rclsen.
3. Fastsœttelse af det hgjeste antal tilsynsfgrende og eventuel opdeling i tilsynsaktiviteter.
4. Valg af tilsynsforende.
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stk. 3. Forslag, som onskes behandlet pâ den ordinœre generalforsamling, skal vœre bestyrelsen i
hœnde senest 4 uger for generalforsamlingens aflaoldelse. Forslag skal bekendtgores for m edlem-

m erne senest ved indkaldelsen af generalforsam lingen.

Stk. 4. Af indkaldelsen skal frem gà gœldende regler for valg af bestyrelsesm edlem m er og - i de àr
hvor der skal ske valg af tilsynsforende - gœ ldende regler for valg af tilsynsfgrende sam t tilsyns-
regler. For begge valg gœlder, at det af indkaldelsen bl.a. skal frem gà, at enhver forœlder har ret
ti1 at foreslâ kandidater pà mgdet.

Stk. 5. Hvert m edlem  har én stem m e. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der

tilhgrer forœldrekredsen, der stemmer ved valg af den/de tilsynsforende og ved valg af de 2 forœl-
drereprœsentanter.

Stk. 6. Der kan kun gives fuldm agt til en person, m ed hvem m an har fœlles forœ ldrem yndighed

over et barn pà skolen.

Stk. 7. Generalforsam lingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af frem m gdte m edlem -
m er. Gcneralforsam lingen trœffer beslutninger ved alm indelig stem m eflerhed, bortset fra beslut-

ning om nedlœggelse af skolen jfr. j 1 1, stk. 2.

stk. 8. Formldrekredsen trœffer selv afgorelse om , hvonridt personer uden for foraldrekredsen
kan deltage i generalforsamlinger og i givet fald hvilke personer.

Stk. 9. Skolens ansatte sam t kandidater ti1 bestyrelsen og ti1 tilsynsfgrende kan ikke vœre diri-

gent pà generalforsam linger.

stk. 1O. Der skal fgres protokol over det pà generalforsamlinger vedtagne. Protokollen skal un-

derskrives af dirigenten.

Stk. 11. Valghandlinger skal vœ re hem m elige, hvis et eller flere m edlem m er af forœ ldrekredsen

onsker det.

Stk. 12. Ved valg af bestyrelsesm edlem m er, suppleanter og tilsynsfgrende kan hver forœlder afgi-
ve stemme pâ det antal m edlcmm er, der skal vœlges ti1 bestyrelsen, henholdsvis pà et antal per-

solaer svarende dels ti1 det besluttede hojeste antal suppleanter og dels det besluttede hojeste an-
ta1 tilsynsforende.

Stk. 13. Kandidaterne er valgt i rœkkefglge efter stgrrelsen af de personlige ytemm etal. I tilfœlde
af stenlm elighed foretages lodtrœ kning.

Stk.14. Gcnvalg af bestyrelsesm edlem m er, suppleanter og tilsynsforende kan finde sted.

stk. 15. Ekstraordinm r generalforsam ling aflaoldes, nâr bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinœr
gcrteralforsam ling skal i ovrigt indkaldes af bestyrelsen, nàr m indst 2 m edlem m er af bestyrelsen
eller m indst 20 O/o af m edlem m erne af forœ ldrekredsen skriftligt krœ ver det. Indkaldelsen sker

som ved ordinœ r generalforsam ling.

Stk. 16. Generalforsamlingens kompetencer er anfgrt i j 3, stk. 3, j 3, stk. 5, j 3, stk. 2 1, j 6, j

7, j 1 0, stk. 1 og j 1 1, stk. 2.
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W . SK OLENS DRIFT

:8

:

'

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

stk. 2. Skolens midler mà kun komm e skolens skole- og undervisningsvirksomhed ti1 gode.

stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk. 4. Bidrag ti1 skolen giver ikke ret ti1 nogen de1 af skolens form ue eller til udbytte af nogen art.

stk. 5. Bestyrelsen skal forvalte skolens m idler til stgrst m ulig gavn for skolen og skal tage sltyl-

dige okonom iske hensyn.

stk. 6. Skolens likvide m idler skal anbringes i overensstem m else m ed bestem melserne i 1ov om
friskoler og private grundskoler m .v. og m à ikke anbringes pâ konti m .v., som andre end skolen
har ràdighed over.

Vll. TEGNINGSRET

:9

Skolen tegnes enten af bestyrelsens form and og skolens leder i forening eller af en af disse i for-
ening m ed bestyrelsens nœ stform and.

Stk. 2. Ved kgb salg og pantsœtning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme krœ-
ves underskrift af 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jfr. dog stk. 4.

Stk. 4. Bestyrelsen kan trœffe beslutning om , at skolelederen i et nœ rm ere fastlagt om fang og
under bestyrelsens ansvar bemyndiges ti1 at udfore overordnede ledelsesfunktioner, nâr dette er
nodvendigt for at opnâ en hensigtsm œ ssig daglig ledelse.

VIII. M NDRING AF SKOLENS R DTM GT

: 10

Bestyrelsen og generalforsam lingen trœ ffer i fœ llesskab beslutning om  vedtœ gtsœ ndringer. I begge
organer sker vedtagelse ved sim pel stem m eflerhed uden hensyn ti1 antallet af frem m gdte m ed-

lel'nnaer jfr. j 3, stk. 17, 1. pkt. og j 7, stk. 7.

stk. 2. Skolens vedtœgt sam t frem tidige vedtœgtsœndringer skal godkendes af Undervisningsm i-
nisteriet for sà vidt angàr bestemmelser om skolens styrelse og gkonomiske forhold.



IX. NEDLM GGELSE AF SKOLEN

: 11

l tilfœ lde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage om sorg for likvidation af skolen, har be-
styrelsen kompetence ti1 at trœffe beslutning om skolens nedlaggelse. Beslutning trœffes efter

reglen i j 3, stk. 17, 1. pkt.

)
'

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

skolens nedlœggelse. Ti1 vedtagelse af forslag om nedlœggelse krœves, at et flertal pâ mindst 2/3
af de afgivne stem m er er for forslaget uden hensyn ti1 antallet af frem m gdte m edlem m er.

Stk. 3. Ophorer skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i j 2, stk. 1 og 2, skal

den nedla gges.

Stk. 4. Det pàhviler bestyrelsen at orientere forœ ldrekredsen om  beslutning om nedlœ ggelse og
om  grundlaget herfor. Orienteringen skal ske um iddelbart efter beslutningen om  nedlœggelsen er

tru ffet .

Stk. 5. Det pàhviler bestyrelsen at give Undervisningsm inisteriet og de kom m uner, hvor eleverne

er hjemmehorende, meddelelse om skolens nedlœggelse.

stk. 6. Det pàhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine
betalinger, begmres konkurs, eller der i ovrigt er fare for, at skolens virksomhed m à indstilles.

Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den gkonom iske opgg-
relse i anledning af skolens nedlm ggelse foretages efter gœ ldende regler, sam t at skolens netto-
form ue anvendes i overensstem m else m ed vedtœgten. :

Stk. 8. Eventuelle overskydende m idler skal m ed Undervisningsm inisteriets godkendelse anven-
(Ies ti1 skoleform àl, der stottes gennem  lov om  friskoler og private grundskoler m .v.

Stk. 9. Det pàhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den okonom iske afvikling af skolens akti-
vcr og passiver er tilcndebragt efter gœ ldende regler, herunder at skolens nettoform ue anvendes i

overensstem m elsen vedtœ gten.
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Pâ bestyrelsesmgdet 05.03.2007 blev ovenstâende forslag t.il vedœ gter for Haahrs Skole indstillet
til vedtagelse pà den ordinœre generalforsnmling 22.03.2007.

Ovennœvnte vedtœgter for Haahrs Skole er vedtaget pâ Haahrs Skoles ordinœre generalforsamling

22.03.2007.

Je e Hoelg ard
S ovsbov 10
700 endborg

(formand)

g
'

ng andvej 9
5700 S ndborg

Kirsten Larsen
Skovbakken 8
5700 Svendborg

i/
l

Niels Peter Ngddeskou-Fink

Majvœnget 6
5884 Gudme

(nœstformand)

...
.'

'

om Pe nsen
ie j

s7o0 sv kborg
,
'
;

'

Lisbeth M uurholm

Lindegedsvej 8
5700 Svendborg

0rm

nde Allé
5700 Svendbok

**

U N D E R N l N G s
M 1 N l ST B R ) E3'

InstitutionssWrelsen

Ve mgteme godkendes for sà vidt
angâr bestemmelserne om skolene
etyrelse og gkonomiske forhold

DEN: /J yz.c. zzbc' 2 s
, 

, gcsz . c-.e--'> ..6,,.,// :, --J' y 
o? 4:..4 szz?. s,s.w 6 /7 . j' 

zzôozzzz rK is
â ,-z u, -/: , tno c' >

w- #

gmt .,y,fo


