Agerskov Kristne Friskole
Vedtægter
for Agerskov Kristne Friskole
§ 1. Navn og beliggenhed
1. Agerskov Kristne Friskole, der er en kristen privatskole i tilknytning til Luthersk
Missionsforening i Sønderjylland, er beliggende i Agerskov.
2. Skolen drives med samme formål og på samme grundlag som øvrige friskoler i tilknytning
til Luthersk Missionsforening i Sønderjylland.
Skolen er oprettet af en kreds af forældre og andre interesserede og drives af denne
skolekreds.
§ 2. Formål
1. I samarbejde med forældre skal skolen ved hjælp af velkvalificeret og faglig dygtig
undervisning give børnene almennyttige kundskaber. Dette skal ske under former, der
medvirker til den enkelte elevs alsidige udvikling.
2. Skolen skal virke under trygge forhold, idet der lægges vægt på god disciplin, orden og
opførsel og kræves respekt for opstillede normer og krav, samt fremme elevernes evne til at
vurdere og tage stilling til de spørgsmål, de møder i livet, og opøve deres ansvarsbevidsthed
over for den enkelte og helheden,
3. Gennem kristendomsundervisningen skal skolen give eleverne et fyldigt kendskab til den
bibelske åbenbaring. Bibelens budskab og troværdighed må på ingen måde drages i tvivl.
Undervisningen skal være i overensstemmelse med de evangelisk-lutherske
bekendelsesskrifter.
4. På grundlag af Bibelens syn på mennesket som Guds skabning, skal skolen med hele sit
virke være med til at opdrage og præge eleverne i retning af en sund kristen livsførelse.
§ 3. Grundlag
Skolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning:
1. at hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste absolutte
autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse.
2. at den evangelisk-lutherske bekendelse er udtryk for en ret forståelse af, hvad Gud har
åbenbaret til frelse for os i Bibelen.
3. at al sand forståelse af Bibelen beror på det klare skel mellem Guds lov og evangelium, som
alene åbenbares ved Helligånden igennem Bibelen.
4. at Guds ord, i erkendelse af at undervisning og forkyndelse ikke kan skilles ad, skal have lov
at virke ved sin egen kraft, således at eleverne utvunget får mulighed for personligt at tilegne
sig dette til tro.
§ 4. Elever
1. Skolen er åben for alle børn hvis forældre er indforstået med skolens formål og grundlag.

§ 5. Skolekredsen
1. Skolekredsen består af medlemmer, der ved underskrift har erklæret:
a) at ville være loyale over for skolens formål og grundlag.
b) at ville drage omsorg for, at skolen fastholdes på dens formål og grundlag.
c) at være indforstået med, at de personligt og pro rata hæfter for skolens forpligtelser, dog max
kr. 5000,-.
d) at være indforstået med, at skolestyrelsen har fuldmagt til på skolekredsens vegne at
optage de for skolens drift nødvendige lån.
Medlemskab af skolekredsen opretholdes indtil man opsiger det jf. §5 stk. 4.
2. Skolestyrelsen kan ekskludere en person, såfremt denne ikke opfylder § 5 stk. 1 a og b.
3. Medlemmers bidrag giver ikke ret til nogen andel af skolens formue eller til udbytte af
nogen art.
4. Opsigelse af medlemskab må ske senest tre måneder før et regnskabsårs udløb. I tilfælde af
flytning kan tilknytningen til skolekredsen ophøre uden opsigelse.
5. Mindst én gang om året indkalder skolestyrelsen til et møde med skolekredsen. Indkaldelsen
sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst fjorten dages varsel. På mødet
aflægger skolestyrelsen beretning, det reviderede regnskab forelægges til godkendelse, og
der foretages de nødvendige valg. Ethvert medlem af skolekredsen har på dette møde ret til
at udtale sig om skolen. Skolestyrelsen skal behandle fremkomne forslag angående skolens
drift.
§ 6. Forældrekontakt
1. Skolen tager initiativ til afholdelse af forældremøder for de enkelte klassers forældre.
§ 7. Skolestyrelsen
1. Skolestyrelsen er skolens øverste myndighed og har det fulde ansvar i alle skolens
anliggender.
2. Skolestyrelsen består af fem medlemmer, der alle skal tilhøre skolekredsen. De vælges for to
år ad gangen. Suppleanter vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
3. De to af medlemmerne vælges ved det ordinære skolekredsmøde og er herefter på valg
samme sted med et medlem årligt, første gang efter foretages lodtrækning.
4. De tre af medlemmerne vælges af afdelingsstyrelsen for Luthersk Missionsforening i
Sønderjylland og er herefter på valg samme sted skiftevis med to og et medlem årligt, første
gang efter foretages lodtrækning. Dette sker efter samråd mellem Luthersk Missionsforening
i Sønderjylland og den siddende skolestyrelse.
5. Den nyvalgte skolestyrelse vælger af sin midte en formand. Alle beslutninger inden for
skolestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal.
6. Skolestyrelsens medlemmer skal underskrive en erklæring om, at de er i overensstemmelse
med skolens formål og grundlag. Såfremt et styrelsesmedlem i tale, skrift eller ved sit liv
kommer i strid med denne erklæring, skal vedkommende træde ud af skolestyrelsen.
7. Skolens leder, lærerstab og øvrige fastansatte kan ikke vælges til skolestyrelsen. Skolens
leder deltager uden stemmeret i skolestyrelsens møder, dog ikke i tilfælde, hvor
skolestyrelsen ønsker selv at behandle spørgsmål angående skolelederens forhold.
8. Der føres protokol over skolestyrelsens forhandlinger og beslutninger, og referat heraf
sendes til skolestyrelsesmedlemmerne senest fjorten dage efter hvert mødes afholdelse.

§ 8. Ansættelsesforhold
1. Spørgsmål angående ansættelse og eventuel afskedigelse af skolelederen afgøres af
skolestyrelsen med 4/5 majoritet.
2. Skolelederen har det pædagogiske ansvar for undervisningens tilrettelæggelse og
gennemførelse og varetager i det hele taget skolens daglig drift. Han er ansvarlig for
skolestyrelsen i alle sine dispositioner.
3. Skolelederen påser desuden, at der føres driftsregnskab og ved hvert regnskabsårs afslutning
udarbejdes status for skolen.
4. I samråd med skolelederen ansætter og afskediger skolestyrelsen lærere til skolen
5. Skoleleder og lærerstab skal underskrive en erklæring om, at de er i overensstemmelse med
skolens formål og grundlag. Eventuelle korttidsansatte skal erklære, at de vil være loyale
over for skolens formål og grundlag.
§ 9. Økonomi
1. Skolens drift finansieres ved tilskud fra det offentlige, ved skolepenge fra forældrene og ved
gaver.
2. Skolens drift tjener ikke erhvervsmæssige formål med overskud for øje. Et eventuelt
overskud skal altid komme skolen til gode.
3. Der føres et efter indberetningsskemaerne afpasset regnskab, som skal følge statens
regnskabsår.
4. Efter hvert regnskabsårs slutning revideres driftsregnskab og status af statsautoriseret
revisor, der vælges af skolestyrelsen. Regnskabet forelægges skolekredsen til godkendelse.
§ 10. Tilsyn med skolen
1. Det offentlige tilsyn med skolens undervisning varetages ifø1ge gældende lov af en
tilsynsførende, der vælges af skolens forældre.
§ 11. Vedtægtsændringer
1. Til §§ 2, 3, 7 stk. 1, 11 stk. 1 og 12 stk. 1 og 2 kan der kun ske tilføjelser, og disse må dog
ikke være i strid med det i §§ 2 og 3 formulerede formål og grundlag, og er kun gyldigt,
såfremt det er vedtaget af to på hinanden følgende afdelingsstyrelsesmøder for Luthersk
Missionsforening i Sønderjylland. I tidsrummet mellem disse afdelingsstyrelsesmøder skal
tilføjelserne godkendes i skolestyrelsen.
2. Ændringer i de øvrige paragraffer kan kun ske efter vedtagelse ved to på hinanden følgende
skolestyrelsesmøder med 4/5 majoritet. I tidsrummet mellem afholdelsen af disse to
skolestyrelsesmøder skal ændringsforslaget forelægges både afdelingsstyrelsen for Luthersk
Missionsforening i Sønderjylland og skolekredsen til godkendelse.
§ 12. Opløsning
1. Såfremt det viser sig umuligt at drive skolen i overensstemmelse med det i vedtægterne
angivne formål og grundlag, skal skolen nedlægges. Dette sker ved at 3/4 af de fremmødte
stemmer herfor ved to på hinanden følgende afdelingsstyrelsesmøder for Luthersk
Missionsforening i Sønderjylland. I tidsrummet mellem disse afdelingsstyrelsesmøder skal
skolestyrelsen godkende dette.

2. Hvis det økonomisk viser sig uforsvarligt at drive skolen, kan skolen nedlægges. Dette
vedtages ved to på hinanden følgende skolestyrelsesmøder med 4/5 majoritet. I tidsrummet
mellem disse skolestyrelsesmøder skal vedtagelsen sendes til udtalelse i afdelingsstyrelsen
for Luthersk Missionsforening i Sønderjylland, samt godkendes på et skolekredsmøde, hvor
mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
3. Eventuelle overskydende midler, efter at eventuel gæld er indfriet, tilfalder Luthersk
Missionsforening Afdeling Sønderjylland. Disse midler anvendes fortrinsvis til
friskoleformål i afdelingen
Vedtægterne er den 18. november 1975 godkendt af afdelingsstyrelsen for Luthersk Missionsforening i Sønderjylland.
Vedtægterne er den 25. marts 1976 godkendt af skolekredsen ved Agerskov Kristne Friskole

Vedtægterne er den 10. oktober 2018 godkendt af afdelingsstyrelsen for Luthersk Missionsforening i Sønderjylland.
Vedtægterne er den 23. oktober 2018 godkendt af skolekredsen ved Agerskov Kristne Friskole.

