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V E D T Æ G T E R 
FOR 

DEN SELVEJENDE INSTITUTION 
N. KOCHS SKOLE 

 
 
 
 

Hjemsted og formål 
 

§ 1 
 
Stk. 1. N. Kochs Skole er en selvejende uddannelsesinstitution med hjemsted i 

Århus Kommune. 
 Skolen har CVR-nr: 36 62 26 28. 
 Skolen er i sit virke uafhængig. 
 
Stk. 2. Skolen blev oprettet den 1. september 1866. 
 
 N. Kochs Skole skal overholde de til enhver tid gældende regler i Lov 
 om friskoler og private grundskoler m.v. 
 
 N. Kochs Skole giver undervisning inden for 0. – 9. klassetrin, som står 
 mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 
 
 Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og 
 folkestyre. 
 
 Skolen kan tillige omfatte 1-årig undervisning på 10. klassetrin. 
 
 Undervisningen skal give eleverne mulighed for at gå op til de samme 
 afgangsprøver som i folkeskolen. 
 
Stk. 3. Skolen skal formidle et samarbejde mellem elever, lærere og forældre, 

således at skolen er en god arbejdsplads for elever og lærere. 
 
Stk. 4. Skolen er en del af samfundet. Den skal i sin dagligdag styrke og udvikle 

sansning, tænkning, skabende evner og personlig holdning hos elever og 
lærere. 

 
Elever og lærere skal gennem arbejdet i skolen lære at udvikle sig på 
grundlag af egne evner og samtidig opleve nødvendigheden af og ansvaret 
ved at deltage i fællesskaber - også i bredere samfundsmæssige 
sammenhænge. 

 
Stk. 5. Det indgår i skolens formål at drive virksomhed på følgende værdi- 
 grundlag for N. Kochs Skole: 
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På N. Kochs Skole står fællesskabet i centrum. Det er rummeligt med 
respekt for de enkelte individer og deres forskelligheder.  
 
At vælge N. Kochs Skole er et aktivt tilvalg for forældre og medarbejdere ud 
fra skolens værdigrundlag. 
 
Alle børn, medarbejdere og forældre er forpligtede overfor fællesskabet og 
loyale overfor skolens værdigrundlag i deres relationer til hinanden og til 
skolen generelt. 
 

Stk. 6. Inden for skolens formål kan der inden for friskolelovgivningens rammer 
etableres tilbud om pasning af børn ned til 3-årsalderen samt pasning af 
børn i heltidsskolefritidsordning inden børnene skal begynde i skolens 
børnehaveklasse eller 1. klasse. 

 
Forældrekredsen 

 
§ 2 

 
Stk. 1. Forældrekredsen består af forældre til børn i skolen. 

Forældrenes rettigheder i medfør af lov om grundskoler m.v. tilkommer den 
eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet 
i pleje, jf. lovens § 38. 
 

Stk. 2. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige 
virksomhed, herunder med at skolen giver en undervisning, som står mål 
med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. lov om friskoler og 
private grundskoler m.v. Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for 
varetagelsen af tilsynet, der optages som bilag til vedtægten. 

 
Stk. 3. Forældrekredsen indkaldes af bestyrelsen til mindst et årligt ordinært 

møde. 
   

Skolens drift 
 

§ 3 
 
Stk. 1. Skolens drift gennemføres ved offentlige indskud, ved forældrebetalinger og 

eventuelt ved bidrag fra forældrekredsen og andre indtægter. 
 
Stk. 2. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til 

udbytte af nogen art. 
 
Stk. 3. 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, f. eks. til forbedring af un-
dervisningsmaterialer, til byggeforanstaltninger og lignende. 
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Stk. 4. Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens drift, skal anbringes efter 

de til enhver tid gældende forskrifter i Lov om Friskoler og Private 
Grundskoler og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen 
har rådighed over. 

 
Stk. 5. Skolens regnskabsår følger statens finansår. 
 
Stk.6.  Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og 

skal tage skyldige økonomiske hensyn. 
 

§ 4 
 
Ret til indsigt i skolens økonomiske forhold har forældre til elever samt fastansatte ved 
skolen. 
 
Retten til indsigt angår budgetter, regnskaber og protokollater, når disse er godkendt af 
bestyrelsen.  
 
Retten til indsigt angår desuden andre dokumenter af betydning for en vurdering af 
skolens økonomi, og som er godkendt af bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen tilrettelægger den praktiske adgang til indsigt. 
 
Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, 
kan dog ikke videregives. 
 

Bestyrelsens sammensætning 
 

§ 5 
 
Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 
 

Bestyrelsen vælges af og blandt skolens forældrekreds på valgtidspunktet. 
 

Reglerne for valg af tilsynsførende, jfr. bekg. om valg af tilsynsførende, 
finder anvendelse på valg af alle medlemmer til bestyrelsen. 
 

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges på det ordinære årlige forældrekreds-møde. 
 
 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 3 år. 

Genvalg kan finde sted. Der vælges af forældrekredsen det antal besty-
relsesmedlemmer, som svarer til antallet af afgående medlemmer (efter 3 
år) samt til eventuelle ledigblevne pladser siden sidste valg. 

 
Stk. 3. På det ordinære forældrekredsmøde vælges endvidere hvert år 1. og 2. 

suppleanter, som indtræder i tilfælde af, at bestyrelsesmedlemmer ned-
lægger deres hverv, og da for tiden indtil næste forældrekredsmøde. 
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Suppleanterne indtræder endvidere i perioder med bestyrelsesmedlemmers 
forfald af over 2 måneders varighed. 

 
Ved valget kan hver deltager afgive 1 stemme for hver bestyrelses- og 
suppleanthverv som skal besættes, dog kun 1 stemme på samme kan-
didat. 

 
Valgt er de som opnår flest stemmer blandt de fremmødte. Der kan 
stemmes ved fuldmagt fra en person, med hvem man har fælles 
forældremyndighed over 1 barn på skolen. 

 
Stk. 4. Skolens leder og andre ansatte ved skolen samt elever kan ikke være 

medlemmer af bestyrelsen, og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når de 
samtidig er forældre til elever på skolen. 

 
Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld. De kan 

ikke modtage honorar af skolens midler. Bestyrelsesmedlemmer skal være 
myndige og have bopæl i Danmark.  

 
                  Bestyrelsen er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 
 

Bestyrelsens flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR.        
 
Stk. 6. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning 
 af kvinder og mænd. 
 
Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter valg af nye besty- 
 relsesmedlemmer med formand og næstformand. 
 
 Under formandens forfald træder næstformanden i formandens sted. 
 
 Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
 
Stk 8. Der vælges en tilsynsførende efter reglerne i bekendtgørelse om valg af 

tilsynsførende. Ved dette valg kan stemmes med fuldmagt fra en person 
man har fælles forældremyndighed med over 1 barn på skolen.  
 
Bestyrelsen har ansvaret for at forældrekredsen vælger tilsynsførende og 
fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn.  

 
Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmer valgt af skolens forældrekreds kan afsættes af 

skolens forældrekreds i funktionsperioden.             
 
Dagsordenen for det forældrekredsmøde, hvor et eller flere 
forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer afsættes, skal indeholde et 
punkt med afstemning herom. 
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Afsættelse af et bestyrelsesmedlem i funktionsperioden sker ved almindelig 
stemmeflerhed. 

 
Bestyrelsens opgaver 

 
§ 6 

 
Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for 

undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i over-
ensstemmelse med denne vedtægt, loven og andre retsregler om frie 
grundskoler. 

 
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af 

forældrebetalingen for skolefritidsordningen. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder. 

Bestyrelsen ansætter og afskediger andet fastansat personale efter sko-
lelederens indstilling. 

 
Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes retvisende 

årsrapport for skolen i overensstemmelse med gældende regler. Regnskabet 
skal revideres i overensstemmelse med loven og andre retsregler om frie 
grundskoler. 

 
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens 

forhold, jr. § 4. 
 
Stk. 6. Bestyrelsen vælger skolens revisor og har ansvaret for, at den valgte
 revisor kontrollerer bogføring og formueforvaltning på betryggende 
 måde. 
 

Årsrapporter skal udarbejdes, revideres og afsluttes med alle 
bestyrelsesmedlemmers underskrift, herunder erklæring på tro og love om, 
at betingelserne for medlemskab af bestyrelsen er opfyldt, inden udløbet af 
den af ministeriet fastsatte frist. 

 
Stk. 7. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast 

ejendom. 
 

§ 7 
 
Bestyrelsen indkalder forældrekredsen til ordinært møde hvert år i oktober måned. 
 
Indkaldelsen skal foretages pr. brev, e-mail eller på anden betryggende måde med 
mindst 14 dages varsel og angive tid, sted og dagsorden for mødet. 
 
Dagsorden skal mindst omfatte: 



 
- vi vil være ”verdens bedste skole” – for børn 

 

N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C 
tlf.: 8732 1999, fax: 8732 1991, kochs@kochs.dk, www.kochs.dk 

 

6

 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Beretning fra bestyrelsen. 
4. Beretning af skolelederen. 
5. Revideret regnskab forelægges. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
7. Valg af suppleanter. 
8. Indkomne forslag. 
9. Eventuelt valg af tilsynsførende. 
10. Eventuelt. 
 
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger 
før mødet. 
 
Ekstraordinære møder kan afholdes efter bestyrelsens skøn, og skal afholdes snarest 
muligt, såfremt mindst et antal forældrekredsmedlemmer svarende til 5% af antallet af 
indskrevne elever ved skolen (1995: 480 elever = 24) skriftligt begærer det med 
angivelse af forhandlingsemne. Der indkaldes som til ordinært møde. 
 
 

Bestyrelsens arbejde 
 

§ 8 
 
Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden.  
 

Forretningsordenen skal mindst indeholde regler om, hvordan indkaldelse 
til bestyrelsesmøde finder sted. 

 
Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes 

nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I 
øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er 
gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, 
skolens leder og andre ansatte ved skolen. 

 
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelse for en 

virksomhed, som udlejer bygninger til skolen. 
 
Stk. 4. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis 

medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne i loven eller ved- 
 tægterne. 
 

Sker udtræden på baggrund af generel inhabilitet indtræder suppleant for 
den resterende funktionsperiode. 

 
Hvis der ikke er suppleant som indtræder skal der foranstaltes valg af nyt 
bestyrelsesmedlem for resten af perioden så hurtigt som muligt. 
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Stk. 5. 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. 
 

Ved stemmelighed er formandens – eller i dennes forfald næstformandens 
stemme udslagsgivende. 

 
Stk. 6. Såfremt børn af et bestyrelsesmedlem i valgperioden udskrives af skolen 

mod forældrenes ønsker, da er bestyrelsesmedlemmet ikke forpligtet til at 
udtræde af bestyrelsen af den årsag. 

 
Stk. 7. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. 
 
 Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til 

protokols. 
 
 Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. 
 
 Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen. 
 

Tegningsret 
 

§ 9 
 
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. 
  
Stk. 2. Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste 

ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer. 
 

Skolelederens opgaver 
 

§ 10 
 
Skolelederen har den faglige og pædagogiske ledelse af skolen og er i denne henseende 
ansvarlig over for Undervisningsministeriet, bestyrelsen samt forældrekredsen, jf. § 2.  
 
Skolelederen er ansvarlig for behørig og rettidig affattelse og indsendelse af påbudte 
indberetninger og opgørelser til skolemyndighederne m.v. 
 
Skolelederen forestår skolens daglige drift og træffer alle hermed forbundne dispo-
sitioner inden for skolens budget. 
 
Skolelederen skal deltage i bestyrelsens møder, men har ikke stemmeret. 
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Lærerråd 
 

§ 11 
 
Lærerrådet består af skolens fastansatte lærere, herunder skolelederen og souschefen, 
af tidsbegrænsede ansatte lærere samt af børnehaveklasselederne og pædagoger. 
 
Lærerrådet vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
2 repræsentanter for lærerrådet er berettigede til at deltage i bestyrelsens møder, men 
uden stemmeret. 
 

Elevråd 
 

§ 12 
 
Elevrådets størrelse og sammensætning besluttes af skolens elever. 
 
Elevrådet fastlægger selv sin arbejdsmåde. 
 
Såfremt elevrådet anmoder herom i perioder eller i enkeltsager, tilforordner sko-
lelederen en lærer til at bistå elevrådet i dets arbejde. 
Elevrådet har ret til at fremsætte forslag til behandling på dagsordenen for skolens 
bestyrelse, samt at udpege 2 repræsentanter til at overvære behandlingen af punkter, 
elevrådet har sat på dagsordenen som observatører. 
 

Vedtægtsændringer 
 

§ 13 
 
Ændring i nærværende vedtægter kan kun finde sted med Undervisningsministeriets 
godkendelse og efter forud derfor at være vedtaget på såvel møde af bestyrelsen som 
møde af forældrekredsen, i hvert møde med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte, idet 
disse møder skal være indkaldt med mindst 14 dages varsel og med udtrykkelig 
angivelse af de pågældende vedtægtsændringer. 
 
Såfremt en vedtægtsændring udelukkende sker på foranledning af Undervisnings-
ministeriet, til en af Undervisningsministeriet foreslået eller forhåndsgodkendt tekst, 
kan vedtægtsændringen vedtages alene af en enstemmig bestyrelse, hvorefter 
vedtægtsændringen efterfølgende udsendes til forældrekredsen til orientering.  
 

Nedlæggelse 
 

§ 14 
 
Stk. 1. Beslutning om skolens nedlæggelse træffes af bestyrelsen med mindst 5 

bestyrelsesmedlemmers stemmer for forslaget. 
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Stk. 2. Forældrekredsen orienteres umiddelbart herefter om bestyrelsens be-

slutning og grundlaget herfor. Et antal forældrekredsmedlemmer svarende 
til 5 % af antallet af indskrevne elever ved skolen (1995: 480 elever = 24) 
kan inden 14 dage efter, at bestyrelsens beslutning om nedlæggelse er 
meddelt, indkalde til ekstraordinært møde i forældrekredsen, hvor 
bestyrelsens beslutning kan omstødes, hvis 2/3 af fremmødte medlemmer 
af forældrekredsen stemmer for omstødelse. 

 
 Bestyrelsens beslutning kan alene omstødes uden for de tilfælde, hvor 

bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen. 
 
Indkaldelse til mødet skal ske på den i § 7 beskrevne måde. Såfremt 
bestyrelsens beslutning om nedlæggelse omstødes, indkaldes straks til nyt 
ekstraordinært forældrekredsmøde med 14 dages varsel med be-
styrelsesvalg på dagsordenen og hvor samtlige bestyrelsesposter og 
suppleanter er på valg. 

 
Stk. 3. Ophører den selvejende institution med at drive skolevirksomhed i 

overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges. 
 
Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kom-

muner, hvor eleverne er hjemmehørende meddelelse om skolens ned-
læggelse. 

 
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. 5. Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den ø-
konomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er gennemført efter 
gældende regler herunder at skolens nettoformue anvendes i 
overensstemmelse med vedtægten. 

 
Stk. 6. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse 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 vedtægterne. 

 
Stk. 7. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets god-

kendelse og til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private 
grundskoler m.v. 

 
 
Nærværende vedtægter er vedtaget af bestyrelsen den 11. september 2007, årsmødet 
den 11. oktober 2007 og afløser efter Undervisningsministeriets godkendelse de 
hidtidige vedtægter. 
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1. 
____________________________________ 
navn: Bobby Zachariae, formand 
bopæl: Store Torv 14, 3. 
 8000  Århus C 
 
2. 
____________________________________ 
navn: Svend Rosendahl, næstformand  
bopæl: Krogagre 87 
 8240  Risskov 
 
3. 
____________________________________ 
navn: Ursula Brogaard 
bopæl: Musvågevej 12, 1.tv. 
 8210  Århus V 
 
4. 
____________________________________ 
navn: Jens Peter Schytte 
bopæl: Dr. Margrethesvej 6 
 8000  Århus C 
 
5. 
____________________________________ 
navn: Søren Iversen 
bopæl: Bülowsgade 5 
 8000  Århus C 
 
6. 
____________________________________ 
navn: Hanne Hammer 
bopæl: Ivar Huitfeldtsgade 14, st. 
 8200  Århus N 
 
7. 
____________________________________ 
navn: Ann Maria Bøttcher 
bopæl: Risvangs Allé 25 
 8200  Århus N 
 
 
Dirigent på årsmødet 2007: 
 
 
___________________________________ 
navn: Mette Lund Thomsen 
bopæl: Bakke Allé 4 
 8230  Åbyhøj 
 


