
Vedtægter for Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland 
 
 
§ 1. Navn og hjemsted 
 
Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland er en uafhængig selvejende institution 
med hjemsted i Tønder kommune. Skolen er oprettet 1. august 1993 og driver 
skolevirksomhed fra adressen Vestergade 8, 6520 Toftlund. CVR-nummer 17119087. 
 
§ 2. Skolens formål 
 
Institutionens formål er at drive privat grundskolevirksomhed på 4.-10. klasses niveau 
med dertil hørende kostafdeling samt et privat studenterkursus efter de til enhver tid 
gældende regler og love for friskoler, private grundskoler og studenterkurser. 
 
 
§ 3 Skolens bestyrelse 
 
Stk. 1. Bestyrelsen for Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland varetager skolens 
overordnede ledelse og er ansvarlig for, at skolens drift, herunder at forvaltningen af de 
statslige tilskud, er i overensstemmelse med reglerne for private gymnasier og friskoler 
og private grundskoler og med skolens vedtægt. 
Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, 
skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark. Personer tilhørende det danske 
mindretal i Sydslesvig kan sidde i bestyrelsen på lige for med personer, der i CPR er 
registreret med bopæl i Danmark. 
 
Stk. 2. Rektor har den daglige ledelse af skolen eller kurset. Rektor er ansvarlig for 
skolens eller kursets virksomhed over for bestyrelsen. Rektor skal have undervis- 
ningskompetence i et eller flere fag inden for gymnasiets eller hf´s fagrække.  
 
Stk. 3. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, af hvilke 3 skal have tilknytning til kultur og 
socialsektoren, fortrinsvis med bopæl så nær ved skolen, at medlemmerne kan deltage i 
de ordinære bestyrelsesmøder. Disse medlemmer vælges af generalforsamlingen. 
Mindst 2 bestyrelsesmedlem skal vælges af og blandt forældrene til elever i henholdsvis 
grundskoleafdelingen og på studenterkurset. Forældrene skal have mulighed for at 
vælge mindst en suppleant, som automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere 
forældrerepræsentanter træder ud af bestyrelsen. De forældrevalgte 
bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden 
udskrives af skolen mod forældrenes ønske. 
 
Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 2 og 3 årligt, 
første gang med 2 efter vedtagen lodtrækning. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke 
afsættes i funktionsperioden og kan genvælges. 
 



Stk. 5. En elevrepræsentant udpeget af elevrådene deltager i bestyrelsens møder uden 
stemmeret. Elevrepræsentanten kan ikke deltage i sager, der vedrører ansættelse og 
afskedigelse af lærere eller den enkelte ansattes forhold i øvrigt. 
Elevrepræsentanter fra grundskolen kan kun have observatørstatus. 
 
Stk. 6. Bestyrelsen bør så vidt det er muligt have en afbalanceret sammensætning af 
kvinder og mænd. 
 
Stk. 7. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg 
til bestyrelsen, når disse samtidigt er forældre til elever på skolen. 
 
Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet 
undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, 
som har valgt eller udpeget den pågældende. 
 
Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige og ikke ude af rådighed over 
deres bo, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med 
bopæl i Danmark. 
 
Stk. 10. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive 
ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler og kan ikke modtage honorar af 
skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem. 
 
Stk. 11. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet 
ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være med i bestyrelsen, jfr. Lov om 
private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen og 
lov om friskoler og private grundskoler m.m. samt bekendtgørelse om vedtægter for 
private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen og 
studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.  
I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel 
inhabilitet, indtræder suppleanten, hvis en sådan er valgt. Hvis dette ikke er muligt, skal 
der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden. 
 
Stk. 12. For bestyrelsen, rektor og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt 
bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om 
tavshedspligt m.v. 
Opmærksomheden henledes på, at også skolens tilsynsførende er underlagt disse 
regler. 
 
Stk. 13. Den til enhver tid værende afdelingsinspektør for grundskolen har ret til at 
deltage i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret. 
 
 
 
 
 



§ 4. Bestyrelsens opgaver og kompetence 
 
Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand og fastsætter 
selv sin forretningsorden. Bestyrelsesformanden vælges af bestyrelsens midte. 
Forretningsordenen vedlægges som bilag til vedtægterne. 
 
Stk. 2. Såfremt formanden får forfald, indtræder næstformanden i formandens sted. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller et flertal af medlemmerne 
finder det fornødent. 
 
Stk. 4. Formanden indkalder mødedeltagerne. Han giver inden møderne underretning 
om, hvilke sager, der vil blive behandlet.  
 
Stk. 5. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at 
beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives 
protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende 
mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet indføjes i protokollen. 
 
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt 
personligt frem, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der 
kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er formandens – 
og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende. 
 
Stk. 7. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af skolens faste 
ejendom hvortil kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer. 
Bestyrelsen træffer beslutning om størrelsen af skolepengene  
 
Stk. 8. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen samt er ansvarlig for skolens 
drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere 
forberedelseseksamen og lov om friskoler og private grundskoler m.m samt med 
skolens vedtægt. 
Bestyrelsen kan træffe beslutning om ethvert overordnet spørgsmål, som bestyrelsen 
måtte ønske at træffe beslutning om. 
 
Stk. 9. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens rektor. Rektoransættelsen 
godkendes af undervisningsministeriet. 
 
Stk. 10. Efter samråd med skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens 
lærere og andet personale. 
 
Stk. 11. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en årsrapport for skolen 
i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet 
underkastes betryggende revision efter gældende regler. Bestyrelsen vælger revisor. 
 



Stk. 12. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger én eller flere 
tilsynsførende og fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn med skolen. 
Fastansatte ved skolen, forældre og elever, der er myndige har altid ret til indsigt i 
budgetter, regnskaber/revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen 
kan udstrække denne ret til andre og kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i 
skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i 
forvaltningsloven, kan dog ikke videregives. 
Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen og forældrenes rettigheder i 
medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, 
der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, jfr. lovens § 38. 
 
§ 5. Skolekreds 
 
Stk. 1. Medlem af skolekredsen kan enhver blive, som har børn i skolen og i øvrigt 
andre, som føler sig knyttede til skolen og er villige til efter evne at deltage i dens 
økonomiske opretholdelse. 
 
Stk. 2. Medlemskab af skolekredsen anses for at være en ret for forældrene. Optagelse 
af andre skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for 
generalforsamlingen såvel af den, som bestyrelsen har afslået at optage, som af et 
eventuelt mindretal i bestyrelsen. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter bidrag for medlemskab af skolekredsen. 
 
Stk. 4. Medlemskab af skolekredsen giver ikke adgang til nogen del af skolens formue 
eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens 
økonomiske forpligtelser. 
 
Stk. 5. Medlemskab giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive 
stemme. Ingen kan afgive mere end 1 stemme. 
 
Stk. 6. Medlemskab af skolekredsen kan suspenderes og/eller ophæves af bestyrelsen 
 
 
Stk. 7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned efter 
indkaldelse af bestyrelsen. Den indkaldes ved almindeligt brev eller mail til 
forældrekredsen og skolekredsens medlemmer med mindst 4 ugers varsel og med 
angivelse af følgende dagsorden: 
 
Valg af dirigent 
Bestyrelsen aflægger beretning 
Det reviderede regnskab forelægges til orientering 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Indkomne forslag 
Eventuelt 
 



Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være skriftligt 
indgivet til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag 
indkommet på tidspunktet for indkaldelse af den ordinære generalforsamling 
bekendtgøres samtidig med at indkaldelsen effektueres. 
 
Stk. 8. Valg af den tilsynsførende og de to forældrerepræsentanter kan ikke ske på 
skolens generalforsamling. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen i 
grundskolen indkaldes til et møde, eventuelt i forbindelse med generalforsamlingen, 
hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende og valg af de to 
forældrerepræsentanter til bestyrelsen. 
 
Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 
halvdelen af medlemmerne ønsker det, og indkaldes som en ordinær 
generalforsamling. Dagsorden skal opgives. 
 
Stk. 10. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig 
stemmeflerhed – om ønsket ved skriftlig afstemning – generalforsamlingen er 
beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. 
 
Stk. 11. Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en 
protokol, der underskrives af dirigenten. 
 
 
§ 6. Skolens drift 
 
Stk. 1. Skolens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet udarbejdes, revideres og 
afsluttes senest 1. april i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om regnskab for 
grundskoler m.v.” 
Det revideres af en statsautoriseret revisor og skal være underskrevet af samtlige 
bestyrelsesmedlemmer. 
Alle bestyrelsesmedlemmer afgiver erklæring på tro og love om, at de opfylder 
betingelserne for medlemskab. 
 
Stk. 2. Skolens drift gennemføres ved statstilskud i henhold til gældende lovgivning 
samt egendækning f.eks elevbetaling. Skolen kan herudover modtage bidrag fra andre. 
Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til tilvejebringelse af 
en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for 
skolen. 
 
Stk. 3. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af 
nogen art. 
 
Stk. 4.  
Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om 
private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen og 



lov om friskoler og private grundskoler m.m. og må ikke anbringes på konti mv., som 
andre end skolen/kurset har rådighed over. 
  
Stk. 5. Det påhviler i øvrigt bestyrelsen til enhver tid at sikre at skolens midler alene 
kommer institutionens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. 
Ligeledes påhviler det bestyrelsen at forvalte skolens midler til størst mulig gavn for 
skolen og at dette sker ud fra skyldige økonomiske hensyn. 
 
Stk.6. En enig bestyrelse træffer beslutning om nedlæggelse af skolen, såfremt 
bestyrelsen skal drage omsorg for likvidation af skolen. 
 
§7.Tegningsret 
 
Stk. 1. Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af 
en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke 
delegeres og der kan ikke gives prokura, jfr. § 7.1,pkt. 2 i lov om erhvervsdrivende 
virksomheder. 
 
Stk. 2. Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste 
ejendom kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at rektor i nærmere fastlagt omfang og 
under bestyrelsens ansvar kan bemyndiges til at udføre overordnede 
ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig 
ledelse. 
 
 
§ 8. Ændring af skolens vedtægter 
 
Stk. 1. Bestyrelsen træffer beslutning om ændring af vedtægterne. 
 
Stk. 2. Ændring i vedtægterne skal godkendes af undervisningsministeriet. 
 
Stk. 3. Vedtægterne underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, og 
bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse angives med maskinskrift. Desuden skal 
det fremgå, hvem der er formand og næstformand. Vedtægterne indsendes i original til 
Undervisningsministeriet i 3 eksemplarer. 
 
 
§ 9. Nedlæggelse af skolen 
 
Stk. 1. 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. 



 
Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med 
formålsbestemmelsen skal den opløses. 
 
Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen umiddelbart herefter at give forældrene  meddelelse 
om beslutningen om nedlæggelse og om grundlaget herfor.  Ligeledes påhviler det 
bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og  de kommuner, hvor eleverne er 
hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse, ligesom ministeriet skal 
orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller 
der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles. 
 
Stk. 4. 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 overgået til behandling i skifteretten.  Bestyrelsen har 
ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i 
anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt for at skolens 
nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom. 
 
Stk. 5. Mulige overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets 
godkendelse til skoleformål, der støttes gennem gymnasieloven eller lov om friskoler og 
private grundskoler. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre 
økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke 
indskrænkninger i disse bestående rettigheder.   
 
Denne vedtægt er endelig godkendt ifølge gældende vedtægt på henholdsvis den 
ordinære generalforsamling den 25. april 2007 og  
den ekstaordinære generalforsamling, den 8. maj 2007 
Vedtægtsændringer godkendt på ordinær generalforsamling, den 3. april 2018. 
 


