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Hugin og Munin 
flyver hver dag 
over jordens flade. 
Jeg ængstes for Hugin, 
at mer’ han ej kommer; 
dog mere jeg ængstes for Munin. 
(Fra Den ældre edda).

BORDINGS FRISKOLE 1986
DANMARKS 

PÆDAGOGISKE 
BIBLIOTEK



Skolens bomærke, der er tegnet af billedhuggeren Gunnar Hansen, forestiller 
Odins to ravne Hugin og Munin, som ifølge den gamle fortælling hver mor
gen flyver ud over jorden for senere på dagen at vende tilbage og hviske Odin 
i øret, hvad de har set og oplevet. Og når de er tegnet sådan, at den ene un
der flugten ser frem, men den anden tilbage, hænger det sammen med det, de 
er udtryk for. Thi Hugin betyder »huen«, tanken, der flyver til verdens ende 
for at opdage og erobre nyt land for menneskeånden, med andre ord udsynet 
og fremsynet, mens Munin, der ser tilbage, er mindets fugl. Begge fugle er lige 
nødvendige, når det gælder om at blive klog på livet, men vi er ofte tilbøje
lige til at glemme den ene for den anden. Man kan fortabe sig sådan i sine 
minder og i historien, at man glemmer at leve med og være vågen overfor det, 
der sker, og det, man står på tærsklen til, og man kan blive så optaget af ver
den udenom, af sin egen tid og af den fremtid, der tegner sig for en, at man 
kaster vrag på fortiden og ikke vil beskæftige sig med den. I begge tilfælde 
mister man noget værdifuldt, ja, man er i virkeligheden med til åndelig talt 
at lemlæste sig selv og derved gøre sig udygtig til at leve livet.

Vi forstår derfor skjaldens ord fra det gamle eddakvad: Jeg ængstes for 
Hugin, at mer’ han ej kommer; dog mere jeg ængstes for Munin. - Ja, for 
den største fare, ikke mindst for os moderne mennesker, for hvem historien 
ofte betegnes som noget gammelt gods, der måske kan have en vis affektions
værdi, men så heller ikke mere, er dog måske den, at vi mister mindet, den 
levende sammenhæng med fortiden, og derved gør os selv rodløse i nuet og 
værgeløse overfor fremtiden.

Odin, visdommens gud, erhverver sig altså åbenbart sin visdom ved at lytte. 
Også det er værd at mærke sig i en tid, hvor man er tilbøjelig til i stigende 
grad at lægge alt frem for øjet, ikke mindst i skolen. Det er også en ganske 
fortræffelig metode på mange områder, men når det drejer sig om at blive 
klog på livet, så er det nu engang hørelsen, der må tages i brug. Så gælder 
det om at lytte og skabe lydhørhed i sjælen, så vi kan fornemme, hvad ravnene 
hvisker til os om.

Frede Bording.



Linoleumssnit af Nya Bille, 4. A., Frikvarter i Sydgården.



Adresser og træffetider
Skolens leder Laurits Kjær Nielsen træffes mandag-torsdag kl. 

10-11, eller efter aftale med skolens kontor (01-38 69 08).
Viceinspektør Hans A. Friberg træffes på sit kontor på 1. sal mandag 

kl. 12-13 (01-38 69 08 - lokal 5).
Sekretær: Marianne Engelhardt træffes kl. 9-14. (01-38 69 08).
Skolebetjent: Arne Andersen, Øster Søgade 88, 2100 0, (01-38 42 09).
Børnehavekl./Fritidsordningen, bedst kl. 8.15-9 (01-38 68 39).
Friskolegården: Tomsgårdsvej 1, 4672 Klippinge. (03-67 86 08).
Skolelæge: Marianna Boglino Schmidt (01-20 50 20).
Skolesundhedsplejerske: Grethe Dam, Rostgårdsvej 29, 2700 Brønshøj 

(01-28 42 15).
Skolepsykolog: Henrik Fischer, Skolepsykologisk kontor, Krausevej 3, 

2100 0 (01-38 43 90).
Skolens juridiske rådgiver: LRS C. F. Grove, Købmagergade 65, 1150 K. 

(01-13 69 40).
Skolens arkitekt: Mogens Tørsleff, M.A.A., Rødtjørnevej 37, 2720 Van

løse. (01-74 19 78).
Skolens revisor: Statsaut. revisor Jan Sigsten Pedersen, Fogedvej 1, 

7700 Thisted. (07-92 22 99).
Statens tilsynsførende: Rektor Jacob Appel, Sjælør Boulevard 133, 

2500 Valby. (01-46 32 52).

I efteråret arbejdede de to 4. klasser med eventyr. Børnene hørte, læste, skrev og 
dramatiserede selv eventyr.
4. A. afsluttede emnet med at dramatisere »Prins Hvidbjørn^, mens 4. B. valgte at 
opføre to dukkespil. - Dukkerne havde børnene lavet i formningstimerne.



BORDINGS FRISKOLE
SELVEJENDE INSTITUTION

Øster Søgade 86-88 - 2100 København 0 - telefon 01-38 69 08

Bordings friskole
oprettedes på Frederiksberg i 1945 af Sigrid og Frede Bording med støt
te fra en kreds af grundtvigske forældre i København.
Skolen var oprindelig privatejet. En støt vækst i elevtallet krævede efter
hånden større og egne lokaler. I 1962 overgik skolen til at være en selv
ejende, statsanerkendt institution i forbindelse med køb af Østersøga- 
des Gymnasium, tidligere komtesse Moltkes skole fra 1894. Her har Bor
dings friskole haft hjemsted siden august 1964.
Sigrid og Frede Bording trådte tilbage som skolens ledere i 1978. Som 
nyt lederpar blev ansat Marianne og Laurits Kjær Nielsen.
Skolen er en friskole og virker ud fra de tanker, som Grundtvig og Kold 
indførte i dansk skoleliv. Helt afgørende er et fælles grundsyn og et 
nært samarbejde mellem hjem og skole.
Sammen med den faglige undervisning lægger vi vægt på det musiske 
og det kulturbærende stof.
Gennem fortællingen, der omfatter eventyr, myter og sagn, bibel- og ver
denshistorie og Danmarks og Nordens historie, næres og udvikles bør
nenes følelse og fantasi, deres evne til opmærksomhed og forståelsen 
for deres eget livs forudsætninger og sammenhæng.
Skolen er idag en to-sporet, udelt skole for børn i den undervisningsplig
tige alder. Til skolen er knyttet en fritidsordning for de yngste årgange, 
børnehaveklasse og 10. klasse.
Skolen er godkendt til at lade afholde folkeskolens afgangsprøve og ud
videde afgangsprøve. Begge prøver er frivillige.
En friskole skal ifølge friskoleloven give en undervisning, der står mål 
med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet hermed på
hviler i fagene dansk, regning/matematik og engelsk en offentlig tilsyns
førende, mens ansvaret for skolens virksomhed og undervisning ¡øvrigt 
påhviler hele forældrekredsen.
Skolen modtager statstilskud, men må opkræve skolepenge, for tiden 
12 årlige rater à 480 kr., ens for alle årgange og med moderation for sø
skende: 2. barn halv pris, 3. og efterfølgende gratis. Derer mulighed for at 
søge hel eller delvis friplads. Ansøgningsskemaer udleveres af skolen. 
Indmeldelse af elever finder sted ved personlig samtale med skolens le
der Laurits Kjær Nielsen, efter aftale med skolens kontor.
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Villadsen, Pia, Åbakkevej 47, 2720 Vanløse
Winsten, Gun Benita, bh.kl.leder, Hallinsgade 24, 2100 0. 01-38 10 73
Wisti, Birgit, musikpæd./sanger, Rymarksvej 144, 2100 0. 01-29 91 99
Vogensen, Jørgen, konsulent, Rosenvængets Allé 40, 2100 0. 01-26 09 74
Wohlert, Bente og Jørgen, forstander, Østerbrogade 140, 2100 0. 01-38 26 06
Wohlert, Mette, lærer, Pile Allé 23 A, 2000 F. 01-21 41 72
Wright, Ane og Albert, ambassadesekretær, Rosenvængets Allé43,21000.01-38 02 43
Wünsche, Otto, sceneassistent, Kronprinsessegade 46 A, 2., 1306 K. 01-12 19 36
Værge, Lisbeth Jønsson, afsp.pæd., St. Kannikestræde 8,1169 K. 01-14 01 83
Værge, Johannes, studenterpræst, St. Kannikestræde 8,1169 K. 01-14 01 83

Ziegler, Niels Bøje, Jonstrups Allé 6,1923 V
Zoffmann, Susanne og Henrik Breuning, Upsalagade 22, 2100 0. 01-42 38 76

Astrøm, Christina R, læge, Phistersvej 9, 2900 Hellerup. 01-61 24 30
Åstrøm, Karen, Kornbakken 1, 2830 Virum

Niels i 5. B. har illustreret fortællingen om asernes forsøg på at lægge Fenris- 
ulven i lænke.
»Fenrisulven satte i et hyl og sprang efter Brage, som så ud til at være den dårlig
ste løber og det letteste bytte, men ligesom den åbnede gabet for at bide poeten 
i benet, blev den standset af Kættingen«.
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Skoleåret 1985-86

Skoleårets forløb, de mange enkeltbegivenheder og forskellige debat
emner fremgår af den efterfølgende dagbog og af årsskriftets øvrige 
beretninger. Derfor vil jeg i min redegørelse lægge hovedvægten på de 
pædagogiske spørgsmål, der har optaget os i skoleåret 1985-86.

Pasningsordning, indskoling, udskoling m.v.
Der sker mange fornyelser på hele grundskoleområdet i disse år, bl.a. på 
ovenstående områder.

En pasningsordning for de yngste elever blev allerede i 1974 oprettet ved 
Bordings friskole, financieret over fritidsloven som interessegrupper. Idag 
dækkes udgifterne over tilskudsloven og ved forældrebetaling.
I de senere år har der flere gange været fremsat ønske om at udvide 
fritidsordningens åbningstid, både morgen og eftermiddag - og også 
udvide beskæftigelsesmulighederne i retning af et egentlig fritidshjem. 
Nogle forældre har brug for det, ønskerne er forståelige, men vort nu
værende lovgrundlag giver ikke mulighed for en udvidelse. Selv om vi 
lægger stor vægt på en god fritidsordning, må skolevirksomheden klart 
have første prioritet, og der er hverken økonomiske eller fysiske resour- 
cer til en større udvidelse. Endelig er det også et pricipielt ønske, på bag
grund af den store geografiske spredning, at børnene kommer ind i 
spejder-, sports- og klubaktiviteter i deres lokalmiljøer.
Folkeskolen har fået nye og bedre vilkår for at tilbyde skolefritidsord
ninger. - Ud fra kravet om, at en friskole skal stå mål med folkeskolen, og 
tilsagnet om lige vilkår, betyder ændrede regler i folkeskolen normalt, at vi 
automatisk får dem indarbejdet i friskoleloven. Det er ikke lykkedes endnu, 
men de frie grundskolers organisationer presser på i forhandlinger med 
undervisningsministeriet.

Et samordnet indskolingsforløb for børnehaveklasse, 1. og 2. klasse har 
den enkelte kommune fået mulighed for at oprette med den ændring af 
folkeskoleloven, der træder i kraft pr. august i år. Meget vigtigt er det, at 
cirkulæret slår fast - og dermed respekterer, at den indsats, der.finder 
sted i børnehaveklassen, har værdi som undervisning. Vore lærere, ikke 
mindst børnehaveklasselederne, har i flere år engageret sig i et indsko
lingssamarbejde. Skolen har altid arbejdet bevidst på at gøre børnehave
klasserne til en naturlig del af hele skolen, så folkeskolecirkulærets tanker 
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er gamle her i huset, men måske kan de nye regler løse op for to alvorlige 
praktiske hindringer.
Samordningen får kun reel mening, hvis friskolen med tilskudsvirkning 
kan øge børnehaveklassens 15 timer til de 20 timer, som en 1. klasse kan 
have, hvad det nye cirkulære giver kommunerne mulighed for.
Også her må vi kræve lige vilkår, når vi skal opfylde grundloven^ krav om 
at stå mål med den offentlige skole, men forhandlingerne førte i første 
omgang ikke til det ønskede resultat.
Ulige løn for det samme arbejde i de nye blandede klasser er et andet stort 
problem. Dansk Friskoleforening har i flere år arbejdet for børnehave
klasseledernes lønmæssige ligestilling og skriver, juni 1986, i et brev til 
finansministeriet om lærernes generelle lønproblemer bl.a.: »Primært 
ønsker Dansk Friskoleforening, at lønforskellene mellem lærere og 
børnehaveklasseledere helt ophæves derved, at børnehaveklassen 
betragtes som et fuldt integreret led i skolernes undervisningsplan... 
Denne løsning vil være nødvendig, hvis intentionerne i den nye indsko
lingsordning skal kunne opfyldes«.

10. skoleårs fagkreds og struktur er også under forandring. Ingen fag er 
længere obligatoriske, men nu gjort til enten tilbudsfag eller valgfri fag. 
Hovedideen er, at hver skole skal kunne udforme et skoletilbud, der er 
velegnet for netop den skoles behov og elevsammensætning.
Vi vil i hovedtrækkene fastholde vor nuværende ordning, hvor 10. klasse 
er en naturlig videreførelse af 9. skoleår samtidig med, at der tilføjes så 
meget nyt, at det opleves som et selvstændigt skoleår - altså ikke »en 
ventesal«, men et reelt tilbud om videreuddannelse.
Også for fællesskabets skyld må der være en kerne af fællesfag for alle 
elever — og derudover en masse oplevelser og erfaringer fra praksis 
gennem udadvendte aktiviteter.

Debatten om edb i undervisningen endte som bekendt med skolens del
tagelse i det 2-årige forsøgsprojekt »Informationssamfundet og de frie 
skoler«.
Trods en langsom start på grund af maskinmangel er det første år gået 
godt. De fire kontaktlærere henter stadig mere viden hjem til skolen, som 
er blevet videreformidlet til kollegaerne, bl.a. på et weekendkursus på 
skolen, hvor både de to forsøgskonsulenter og kontaktlærerne under
viste.
Alle kom af med den første maskinskræk, erfarede muligheder og be
grænsninger, der især ligger i mangelen på gode dansk-tænkte under
visningsprogrammer.
»Vennerne« skal have tak for den pengegave, der gav mulighed for indkøb
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■lerunder: Kammeratska- 
>et mellem de danske pl
ier og drenge og deres 
mgelske venner blomstre- 
le. Her er Gitte sammen 
ned Anjella i typisk en- 
telsk skoleuniform.
federst: Turen gik bl.a. til 
Edinburgh, hvor borgen 
ilev beset.

Under 9. A.s tur til Wol- 
singham i Nordengland i 
maj 86 var en af de store 
begivenheder fodbold
kampen. Pigeholdet klare
de sig fint: 2-2. Desværre 
var det regnvejr, så Anne 
måtte krybe i koften ude 
på den billige langside. 
Men: Det var Danmark . ..

é SS Tn *
».

Herunder: En dag var sat 
af til arbejde i den lille 
bys butikker og virksom
heder. Her er Kathinka 
foran sit arbejdssted, den 
lokale newsagent. Ved si
den af står Kim, der hav
de job på en farm uden 
for byen.



af endnu en maskine, så det er muligt i forsøgets andet år også at ind
drage eleverne.

Udskoling, afgangsprøver og årsopgave var hovedemnet på lærernes 
pædagogiske weekend, der altid ligger i begyndelsen af et nyt skoleår, og 
hvor større principielle spørgsmål tages op.
Friskolens grundholdning, undervisningsform og pædagogiske frihed 
stemmer meget dårligt overens med, at vore elever er påtvunget folke
skolens afgangsprøver, hvis de vil videre i uddannelsessystemet. Derfor 
har vi arbejdet med at få godkendt, som en forsøgsordning, en alternativ 
afslutningsform - en årsopgave, hvor de enkelte fag inddrages i en 
sammenhængende besvarelse af en større opgave.
Den idé har lidt en sørgelig skæbne. En godkendelse ville kun kunne gives 
i en så amputeret udgave, at vi skønnede forsøget ville blive værdiløst. 
Vi fastholder altså foreløbig, af hensyn til eleverne, folkeskolens afgangs
prøver, men fortsætter med årsopgaven i de ældste klasser, fordi den i sig 
selv er en værdifuld afrunding og opsamling af de forskellige fag og 
en god træning i kommende arbejdsmetoder. Årsopgavetanken er også 
mere i overensstemmelse med den daglige undervisning, der finder sted 
i hele skolen - med den enkelte lærers samlæsning af fagene og flere 
lærere og klassers samarbejde på tværs og langs som i indskolingen, en 
linie vi stilfærdigt, men sikkert styrker.
Som enkeltskole kom vi ikke igennem med egne adgangsbetingelser til 
videre uddannelse, men Dansk Friskoleforening har i samarbejde med 
foreningen for de frie ungdoms- og efterskoler forhandlet med gymnasie- 
direktoratet om, at eleverne fra, som en prøvefri grundskole, erklæres 
egnet til gymnasiet, skal kunne optages uden prøve.
Der er opnået det positive resultat, at den oprindelige optagelsesprøve er 
ændret til en optagelsessamta/e, der primært skal belyse elevens faglige 
modenhed og forståelse for arbejdet med faget.
En friskole behøver altså ikke længere at afholde folkeskolens afgangs
prøver af hensyn til optagelse i gymnasiet!

Samlæsning og styrkelse »af de hjertelige erfaringer« finder som nævnt 
sted i hele skoleforløbet, men for lidt i de ældste årgange. Allerede efter 5. 
klasse er timetallet utilstrækkeligt i forhold til fagpresset og fag som sang, 
musik og formning glider ud af det faste skema og bliver valgfri.
I en artikel i skolens blad »Inden for Murene« med titlen: Hvorfor holder 
børn op med at tegne, skriver formningslærer Lotte Müller bl.a.: »Der er 
ingen grund til at antage, at børn ikke ret hurtigt bliver til fornuftsvæsener. 
De lærer naturligvis, hvor de skal sætte ind for at få de voksnes virkelige 
accept. Resultatet er, at eksamensfag og »kompetencegivende fag« 
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kommer til at stå i børns bevidsthed som de betydningsfulde fag, fordi det 
er, hvad voksne finder vigtigt, når de ikke holder festtaler. Således har vi 
indrettet skolen med obligatoriske fag og valgfag i de mellemste og 
ældste klasser. Det er udtryk for en prioritering, der ikke er svær at fatte. 
Hvornår giver vi børn lidt ekstrahjælp i form af specialundervisning i fløjte
spil eller i at tegne et træ? - Er det svært at fatte værdiorienteringen heri? 
Mange hokus-pokusforestillinger i forbindelse med de praktisk-musiske 
fagområder er knyttet til fejlagtige forestillinger om dem som »kreative 
fag«. Kreativitet er en forholdemåde til tilværelsen, der kan og skal dyrkes 
på alle fag- og livsområder. Det er ikke knyttet til specielle fag«.
Som en begyndelse til at styrke »den kreative forholdemåde til tilværel
sen« opad i klasserne har de to 6. klasser i år fået hver to timer ekstra til 
rådighed. - Valgfagene er tidligere blevet styrket ved, at de nu vælges for 
et helt år. Det gør valget seriøst og giver tid til virkelig indlæring og for
dybelse.

Skemafri dage og emneuger er i høj grad med til at give gode oplevelser 
på tværs af fag og årgange, øge arbejdsglæden og det fælles ansvar - 
som iår, da hele skolen lavede totalteater, og de mange hold fra dag til dag 
arbejdede sig frem til én stor fælles forestilling, der med velfortjent succes 
blev opført for skolekredsen om lørdagen. (Se billedreportagen).

Ny tilskudslov
De pædagogiske muligheder er naturligvis afhængige af de økonomiske 
vilkår. Den nuværende tilskudslov fra 1969 er blevet vanskeligere at leve 
med, bl.a. på grund af de senere års sparekrav.
Et støttelovsudvalg, med repræsentanter for undervisningsministeriet og 
de frie skoleorganisationer, er langt fremme med forslag til en 
bloktilskudsordning, hvor hver skole efter objektive kriterier får tildelt et 
maksimalt tilskudsbeløb, som styrelse, ledelse og lærere derefter har 
lokal frihed til at fordele på de skolerelevante udgifter.
Den totale beløbsramme for hele fri- og privatskoleområdet må ikke øges i 
forhold til nu. Hovedproblemet er derfor en retfærdig fordeling skolerne 
imellem af de samme midler, men efter nye regler. De hidtidige modeller 
har indeholdt alvorlige skævheder, men det rettes forhåbentlig under de 
sidste forhandlinger, før der skrives betænkning.
Det bedst mulige resultat, vi kan forvente, er samme tilskud med større 
dispositionsfrihed og mindre administration.

Hvad sker der ud over skoletiden?
En friskole er mere end skole. Den er et mødested for børn og voksne i vidt 
forskellige sammenhænge.
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Fællesmøderne for hele skolekredsen (se forældrerådets beretning) er 
vigtige for den overordnede debat om skolen og sikrer, at traditionerne 
konfronteres med de tendenser, der er væsentlige i tiden.

Klasseforældremøder og konsultationsaftener, som skolen indbyder til, er 
vigtige som led i samarbejdet mellem hjemmene og skolen, men ligeså 
væsentlige er de mange uformelle kontakter og »private« initiativer rundt i 
klasserne, der fremmer det personlige kendskab og fællesskabet i skolen.

Møderne i styrelser og råd samler kritik og gode ideer op. Alle parter har 
været med i samtalen, før de endelige beslutninger tages. - Den åbenhed 
og tillid, der præger samarbejdet om skolen, er en god støtte for både 
medarbejdere og ledelse i den travle hverdag.

Mange fritidsaktiviteter fylder skolen ugen igennem. Hver eftermiddag 
lyder der sang og musik på gangene i forbindelse med den frivillige 
musikundervisning, som ca. en tredjedel af skolens 350 elever deltager i. 
Også i år blev den afsluttende »Cabaret-aften« en af årets fineste 
oplevelser.
De yngste elever er ikke med i de frivillige musiktilbud, men for dem arran
gerede lår et par elever fra 9. klasse jazzgymnastik - dygtigt og til stor 
glæde for både børn og forældre.

Badmintonklubben »Net-op« for forældrekredsen har hver aften i mange 
år haft stor tilslutning, hvorimod elevinteressen for badminton har været 
svingende. Musikken har tiltrukket sig størst interesse i de seneste år (se 
elevrådets beretning). — I år har der også været to gymnastikhold for 
voksne i eftermiddagstimerne.
Det er dejligt, at vi på den måde selv fylder hver dag og aften ud, men det 
betyder samtidigt, at vi må afvise at hjælpe de mange, der gerne vil leje vor 
nye sal.
Endelig skal det nævnes, at tidligere elever i stigende tal mødes på skolen 
til »GI.-elevaften«. Enkelte klasser er også begyndt at holde weekend
stævner på »Friskolegården«.

Friskolegården
Vi har stadig god gavn og glæde af at have egen lejrskole, ikke mindst 
fordi Karen Andersen vil fortsætte som fast tilknyttet »konsulent« og med 
sit lokalkendskab udvider egnens lejrskolemuligheder. - Ingeborg og 
Johannes skal også have tak for stor hjælpsomhed og megen forståelse, 
når de vanskelige situationer skal klares.
Gården bliver stadig forbedret og udbygget. Lejrskoleudvalgets vedlige-
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Ved mange hænders hjælp bliver forholdene på Friskolegården stadig bedre. 
Karen, Ingeborg og Johannes er altid parat med hjælp i det daglige. Her lægger 
Per (tømrer og lærer) gulv i den nye »storstue«, godt hjulpet af Kloster og 9. A., 
der havde lavet en matematikuge på Friskolegården.

holdelsesplan, hvor hver klasse tildeles en weekend, fungerer for det 
meste godt og giver også klasserne et godt samvær.
Karen har bekostet nyt stråtag på østlængen og nyt fast tag på hele 
stuehuset. Endelig fik vi i foråret, først og fremmest ved Pers hjælp, gjort 
det nye fællesrum i østlængen færdigt, så spisestuen kan aflastes som 
opholdsrum.
Den store ombygningsplan er nu færdig, men der vil fortsat være behov 
for arbejdskraft til løbende vedligeholdelse og forbedringer. Mange 
fortjener tak for, at vi er nået så langt!

Udbygningsplaner på skolen
Med det store byggeri i 1983, og i de senere år nyt biologilokale, 
formningslokale og skolebibliotek, fik vi mange ønsker indfriet, men vi 
mangler stadig et faglokale til håndarbejde/tekstilsløjd. Et mindre lokale 
ved siden af sløjdsalen indrettes midlertidigt til håndarbejde, men ønsket 
er at få den afdeling ombygget til sammenhængende værksteder.
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Fritidsordningens lokaler er blevet istandsat og delvis nymøbleret, så de 
ydre rammer nu skulle være tilfredsstillende.
Det gamle depotrum ved siden af lærerværelset er i sommerferien blevet 
malet og indrettet til — mediatek er måske så meget sagt, men dog! Et rart 
lærerværksted.
De store udbygningsplaner koncentrerer sig om skolegårdene.
Sydgården vil fremover blive friholdt som legeplads, men først må Nord
gården ombygges - med nyt plankeværk, fjernelse af de farlige fortovs
kanter og helt ny belægning. - Det gamle halvtag rives ned for at give 
bedre plads i idrætstimerne, men det smukke træværk genbruges.
For at billiggøre projektet har 8.B under Andersens ledelse forestået en 
del af nedrivningsarbejdet.
I forbindelse med skolegårdens omlægning må »det grønne udsmyk
ningsudvalg« med i billedet.
Skolen har ¡øvrigt fået tilsagn om en mindre skulptur til opstilling i skole
gården. Lotte Muller siger vi tak for en meget smuk akvarelserie, som nu 
hænger uden for kontorerne på 3. sal.

Forandringer i medarbejderstaben
Det er en styrke for skolen, at dens medarbejderstab er stabil og kun 
langsomt ændres, mest på grund af ældre medarbejderes naturlige 
afgang. Det giver den nødvendige tid til, at nye kan leve sig ind i skolens 
rytme og traditioner samtidigt med, at nye folk også giver nye impulser. 
Det nye skoleår begynder med to barselsvikariater. Lars Hansen skal have 
to mdr.s barselsorlov. Som vikar for Lars er ansat Mogens Bjeverskov, 
uddannet fra Kolding seminarium og i en årrække undervist ved en 
folkeskole i Sønderborg og ved Sønderborg Idrætshøjskole.
Mette Wohlert er nu fastansat ved skolen og skal være klasselærer for 1. 
kl. A samt have timer i historie. Mette ønsker vi tillykke med veloverstået 
fødsel først i sommerferien. Barselsvikar for Mette bliver lærer Vibeke 
Mørch Jacobsen, der sidste år var vikar for Lilian. Vi glæder os til at fort
sætte samarbejdet, idet Vibeke også er ansat som klasselærer for 1. kl. B. 
Som ny børnehaveklasseleder er ansat Suss/e Edelmann, der er uddannet 
børnehavepædagog fra Hillerød børnehaveseminarium.
Desværre må vi tage afsked med skolepsykolog Merete Kromann- 
Andersen, der også i en periode var forældre ved skolen. Merete har været 
os alle en stor hjælp og altid vist fin forståelse for de menneskelige 
aspekter i sit arbejde. Tak for gode samarbejdsår! Som afløser for Merete 
er udpeget skolepsykolog Henrik Fischer.
Vi ønsker alle nye »ansigter« velkommen til Bordings friskole.
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Også 1rs. Grove, der slutter sin virksomhed pr. august i år, siger vi tak for 
mange års hjælp som skolens juridiske rådgiver, i en periode formand 
for skolen.

Skoleafslutning
Skoleårets afslutning fulgte det traditionsrige mønster og indledtes med 
afskedsfest for afgangseleverne og deres forældre.
En aften præget af, at mange havde trang til at udtrykke deres glæde over, 
hvor meget forældre, elever og skole havde betydet for hinanden gennem 
årene. En gang imellem er det godt at få bekræftet, at det der stræbes 
efter også kan lykkes.
Jeg giver ordet til en af forældrene, der bl.a. sagde: »...for at kunne leve 
må man have kundskaber, men også lære at leve. I har skabt et trygt og 
frodigt miljø for vores børn - I lærer dem ikke blot noget, men også at 
bruge deres viden, at sanse, at have selvtillid, at være nysgerrige.
I lærer dem også at turde gå igang med livet. I lader hver elev udvikle sine 
evner fra sit udgangspunkt — I stiller forskellige krav til forskellige 
mennesker.
Ligeværd - uanset ydre og indre forskelle, det er det I giver til jeres elever 
- bliv ved. Det er godt.
Det engelske udtryk, oversat så dårligt til dansk, »learning by heart« - vil 
jeg håbe, I på Bordings friskole kan blive ved at fastholde: fortælling, 
samtale og inspiration som det bedste grundlag til at sende jeres elever ud 
af skolen med«. (Ulla Bjervig, forældre i 10. kl.)
Tak til de mange, der gennem indlæg og udsagn var med til at sætte 
skolens arbejde i relief og give eleverne en god afskedsfest.
Ved skolens fælles afslutningsfest fredag formiddag gjorde det særligt 
indtryk at skulle tage afsked med Frede Bording, der i så mange år har 
været skolens leder og siden 1978 fastansat lærer.
Marianne og jeg har været glade og trygge for samarbejdet med Sigrid og 
Frede. Elever og kollegaer har haft stor glæde af, at Frede blev og 
videreførte skolens historieundervisning og fortælletradition - en 
væsentlig arv, der skal både tid og inspiration til at overtage for nye lærer
kræfter.
Ved afskeden fik Frede overrakt en »universalnøgle« i kæmpeformat, så 
der altid kan være åbne døre på skolen.
Også i år var forældrerådet om aftenen vært ved en vellykket gårdfest, der 
satte punktum for skoleåret 1985-86.

Velkommen til det nye skoleår! Laurits Kjær Nielsen.
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Uddrag af skolens dagbog 1985-86

August
12. Det nye skoleår indledtes med velkomst og morgensang. Også i 

år kunne vi glæde os over, at mange forældre deltog.
14. Modtagelse af to nye 1. klasser og deres forældre.
16. »Reception« i anledning af kontorets nye indretning.
19. 3. A. og B. på Arbejder-museet i forbindelse med emnet »Menne

sker i gamle dage«.
21. 7. A. i skoven for at indsamle biologimateriale.

8.-9. kl. valghold i håndarbejde på Louisiana forat se »Homo De- 
corans«. Vi blev rystet godt sammen og inspireret af mennesker 
fra hele denne utrolige jord.

26. Modtagelse af de to nye børnehaveklasser. (Børnehaveklassele
derne følger 1. kl. de første 14 dage af skoleåret).
8. A. på vikingetogt i Det sydfynske Ø-hav - med »Den frie Lærer- 
skole«s vikingeskib.
7. B. på studietur i Sverige.

28. 7. A. »Rasta-fari« udstilling på Nationalmuseet.

September
2. 8. B.s vikingefærd fandt sted i hårdt vejr, men gav gode oplevel

ser og erfaringer.
5. -6. 6. A. og B. på Friskolegården, hvor de arbejdede med landbrug i 

jernalderen som led i historieundervisningen.
10. Efterårets klasseforældremøder begynder.

Valg af elevrådsmedlemmer for 4.-10. klasse.
12. Udsmykningsdag for hele skolen, hvor alle gjorde sit for at pynte 

op i klasser og på gange.
13. -14. »Pædagogisk week-end« på Friskolegården for skolens lærere. 

Hovedemnet var indhold og afslutning af undervisningen i de 
ældste klasser.

19. -21. 3 lærere deltager i De frie skolers konference om nyreligiøsitet 
på Rødding Højskole.
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Oktober
4. 7. A. og B. har besøg fra et behandlingscenter for narkomaner.
6. 1. B. på familieskovtur i Hareskoven.
21. To hold 3 mdr.s praktikanter fra Blågård Seminarium begynder.
22. Skemafri dag for hele skolen, hvor klasserne bl.a. er på virksom

hedsbesøg, på museer og institutioner, i teater og biograf eller 
arbejder med heldagsopgaver på skolen.

25. 10. kl. på Teknologisk Institut for at se på solenergi, som klassen
arbejder med som tema i dansk og samtidsorientering.

28. 9. klasserne i erhvervspraktik.
29. 6.-7. kl. valghold i formning på Glyptoteket.

November
1. 6. A. på Nationalmuseet - Grønlandsudstilling og »Marco Polos«

brudefærd.
9. Efterårsmøde i Sjællandske afd. på Høve friskole. Emne: Gamle 

og nye historiske sange.
14. Danmarks Radio besøger skolen og laver programmer fra klas

serne som led i medarbejdernes uddannelse.
Fællesmøde for hele skolekredsen ved Ole P. Petersen - om de 
yngste elevers skolestart.
Samme aften valg af rektor Jacob Appel som skolens ny tilsyns
førende.

18. 8. A. besøger Familieplanlægningsklinikken.
21. Lærerne på tur til Kofoeds skole, hvor Bjørkøe og hans medar

bejdere viste rundt og orienterede - et arbejde, der gjorde indtryk 
og affødte respekt.

26. -28. Konsultationsaftener.
29. 3. A. og B. på Sømods bolchefabrik i forbindelse med emnet »Va

rer og arbejde«.

December
2. 8. B. på Familieplanlægningsklinikken.
3. 10. klasse afholder velbesøgt bankospil til hjælp for deres Nor-

gestur.
4. Skemafri dag - hvor mange klasser blev på skolen for at pynte og 

øve julespil.
10. Sangaften for skolekredsen, ledet af Marianne Kjær og Ingrid 

Hentze.
12. Bh. A. og B. samt 3. A. og B. havde besøg af 4 elever (gæstearbej

derbørn) fra KKU, der fortalte om deres skikke og sang for os.
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16. Henrik Zoffmann fortalte om AIDS for de ældste elever.
19. Dejlig julefest, hvor hele skolen summede af liv og glæde. Fælles 

afslutning i Esajaskirken, hvor især det store sangkor og orke
stret, ledet af Bo Holten, blev en smuk oplevelse.

Januar
6. På Hellig 3. Kongers dag begynder skolen efter juleferien.
15. Fællesmøde for skolekredsen. Emne: »Hvad sker der, når mit barn 

bliver ung«, ved Carsten Stæhr Nielsen.
16. 5. B. og 7. B. på virksomhedsbesøg som forberedelse til deres fæl

lesemne om produktion og erhvervsliv.
17. 10. kl. overværer retssag i Byretten.
21. »Rådsmøde« for skolens forskellige styrelser og råd. Poul Beh

rendt gav et oplæg til diskussion ud fra sin bog »Bissen og Dul
len«.

24. Kæmpe-loppemarked, arrangeret af 9. B. til støtte for deres lejr
skole i Norge.

Afgangselevernes sidste 
skoledag - »karamelda
gen« - blev først fejret ef
ter de mundtlige afgangs
prøver.
Traditionen blev fulgt 
med festlig udklædning, 
skægge dyster og årets 
store vandkamp, men og
så fornyet med flot an
komst i skolegården i 
pyntet bus.
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27. Fest for koret og deres forældre, hvor vi sang for og med hinan
den.

28. Møde for de forældre, der gør brug af fritidsordningen - oriente
ring og debat om formål og det daglige arbejde.

30. Gammel elevaften - med STOR tilslutning - og naturligvis Les 
Lanciers! 9. A. var værtsfolk.

Februar
6. Fastelavnsfest - med udklædning, bollespisning, film og tønde

slagning.
19. 4. A. og B. på Planetariet i Brønshøj.
20. Skemafri dag. Mange forskellige aktiviteter.
25. Bh. A., 1. A. og 2. A. i Hareskoven i forbindelse med indskolings- 

klassernes fælles emne om dyr.
Bh. B., 1. B. og 2. B. i Danmarks Akvarium.
Fællesmøde for skolekredsen og de ældste elever. Emne: Om at 
være ung - og vælge fremtid, ved Jakob Lange.



26. Besøg af studerende fra Tromsø Lærerskole, der er i Danmark for
at høre om alternative skoler.

27. 4. A. har besøg af en børnehave fra Brønshøj og opfører et eventyr-
spil for dem.

27. Latinholdet er på Glyptoteket.
28.-29. EDB kursus for lærerne - led i forsøgsprojektet »I nformations-

samfundet og de frie skoler«, som skolen deltager i

Marts
3. I forbindelse med »hjemkundskab« besøger 7. A. og senere 7. B. 

belysningsvæsenet.
4. Bh. A., 1. A. og 2. A. på Danmarks Akvarium i forbindelse med ind

skolingens dyreemne.
7. 7. B. lægger idrætstimerne til skøjtehallen.
10. 8. A. og B. i erhvervspraktik.
11. Ole Leimand »prøvekørte« en ny børnefilm »Happy Birthday« - for 

henholdsvis 4. og 9. klasserne.
15. Skolens kor til korstævne på Kildegårds Gymnasium.
16. 1. A. og deres forældre holder fælles lørdagshygge.
18. Bh. B., 1. B. og 2. B. i Hareskoven.

April
4. Skolens 41. års fødselsdag blev fejret i den store sal med sang og 

fortælling.
7. -12. Emneuge, hvor hele skolen lavede Totalteater. Forestilling for for

ældre om lørdagen. (Se billedreportagen).
15. 4. A. deltog for en dag i arbejdet på »Ravnshøjgård« i Lejre, i for

bindelse med deres emne om forår og landbrug. Elevrådet havde 
arrangeret møde med »Greenpeace«, der fortalte og viste film om 
deres arbejde.

18. 6. A. og B. sælger Dybbølmærker.
22. 6.-7. kl. valghold i formning på Jane Muus-udstilling på Statens

Museum for Kunst.
Skolen har besøg af 11 lærere fra Sverige, der studerer frie og pri
vate skoler i Danmark.

24. Jytte Abildstrøm viste - for fuld udblæsning - hvordan man arbej
der på et teater. Et besøg der først var planlagt til skolens fødsels
dag.

28. Afslutning for de små klassers jazzgymnastikhold, der blev ledet 
af Susanne, Heidi og Mette fra 9. A.
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Eksempel på portrætkunst i tegning og linoleum, fra valgholdet i formning for 
8.-10. klasse.

Maj
12.-16. Karstoft Friskole boede her, mens de var på lejrskole i Køben

havn.
Samme uge havde 7. B. besøg af deres »pennevenner« fra Hjør
ring. Fællestimer og udflugter.

15. 5. B. på Zoologisk Museum.
20. 1. A. på Søllerød Museum, hvor de var med til at udhule en stenal

derbåd med rekonstruerede flinteøkser.
21. Idrætsdag i Borrevejle sammen med Osted Friskole og Viby pri

vatskole.
25. Generalforsamling for Sjællandske afd. af Dansk Friskolefore

ning her på skolen.
26. -31. Besøg af 8. og 9. klasse fra Gottorpskolen i Slesvig. Privat indkvar

teret.
29. »Cabaretaften« med masser af musik og god stemning. - Afslut

ning på frivillig musikundervisning.

Juni
3. Orienteringsaften for de nye bh.kl.s forældre.
4. 8. B. begynder at rive halvtaget i Nordgården ned i forbindelse

med opsætning af nyt plankeværk og ny gårdbelægning.

63



6. Lærerskovtur til Brede.
16. »Karameldag« - sidste skoledag for afgangselever - med hvad 

dertil hører!!!
16. -20. Udstillinger på skolen af elevarbejder i formning og håndarbejde.
17. 6. A. har besøg af 3. A. fra Kildegårds Gymnasium.

Valghold i tegning på Louisiana.
18. Valgholdet i håndarbejde besøger »Brasilien-udstillingen« i Brede.
19. Afslutningsfest for afgangseleverne og deres forældre, med man

ge og gode afskedsord fra lærere og forældre.
20. Afslutning på et godt og meget aktivt år.

Forældrerådet arrangerer gårdfest for hele skolekredsen om afte
nen.

Lejrskoler, udenlandsrejser, forældremøder og årets mange møder i sty
relser og råd er ikke medtaget. Vi har tilstræbt et repræsentativt uddrag 
af årets mange begivenheder.

Laurits Kjær Nielsen Karen Sejlund
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Vedtægter for
Den selvejende institution Bordings Friskole

§ 1. Bordings Friskole er en selvejende institution med hjemsted i Københavns 
kommune. Skolen er oprettet i 1945 med støtte fra en kreds af grundtvigsk ind
stillede forældre. Den var privatejet, indtil den ved vedtægter godkendt af 
undervisningsministeriet den 26. februar 1962 overgik til at være en selvejende 
institution.

§ 2. Institutionens formål er at drive en grundtvig-koldsk friskole for børn 
i undervisningspligtig alder, evt. med tilknyttet børnehaveklasse samt 10. og 
højere klassetrin, i henhold til de til enhver tid gældende love og de af under
visningsministeriet fastsatte bestemmelser.

§ 3. Skolens drift gennemføres på grundlag af skolepenge for eleverne, ved 
tilskud fra det offentlige samt ved bidrag fra foreningen „Bordings Friskoles 
Venner“. Skolepengenes størrelse fastsættes af den selvejende institutions sty
relse. - Et eventuelt overskud ved skolens drift kan alerte komme institutionen 
til gode. Kapital, som ikke er bundet i fast ejendom, inventar og samlinger 
m. V. eller er nødvendig til skolens drift, skal anbringes efter reglerne for an
bringelse af midler, der tilhører legater m. v. under offentlig bestyrelse eller 
offentligt tilsyn.

§ 4. Samtlige forældre, der har børn i skolen, samt bidragydende medlem
mer af foreningen „Bordings Friskoles Venner“, udgør skolekredsen.

§ 5. Skolekredsens medlemmer har adgang til ved fremmøde på institu
tionens generalforsamling at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end een 
stemme, uanset om den pågældende både har børn i skolen og er medlem af 
foreningen „Bordings Friskoles Venner“. Medlemmerne har intet personligt 
ansvar for skolens økonomiske forpligtelser og har ikke ret til nogen del af 
skolens formue eller til udbytte af nogen art.

§ 6. Generalforsamlingen er skolens højeste myndighed og skal bl. a. god
kende køb, salg og pantsætning af fast ejendom, jvnf. dog også § 19.

§ 7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest I. april. Indkaldelse 
til generalforsamling med angivelse af dagsorden sker ved skriftlig meddelelse 
til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. V alg af dirigent.
2. S tyrelsen og lederen aflægger beretning.
3. M eddelelser.
4 Fr emlæggelse af det reviderede regnskab.
5 In dkomne forslag.
6. V alg af styrelsens medlemmer og af suppleanter til styrelsen, jvnf § 11.
7. E ventuelt.
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Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være 
skriftligt indgivet til styrelsen inden den 1. marts.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når styrelsens flertal eller 
mindst 100 af skolekredsens medlemmer kræver det. Indkaldelse til ekstra
ordinær generalforsamling finder sted som til ordinær generalforsamling, og 
indkaldelsen skal indeholde dagsorden for den ekstraordinære generalforsam
ling.

§ 9. Bortset fra bestemmelserne vedr. institutionens ophævelse, se § 17, træf
fes alle beslutninger på en generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed, 
om ønsket ved skriftlig afstemning. Når en generalforsamling er lovligt ind
varslet, er den beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers 
antal, se dog § 17.

Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en 
protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 10. Institutionens styrelse består af 5 styrelsesmedlemmer, som alle vælges 
af generalforsamlingen. Mindst 3 styrelsesmedlemmer skal vælges blandt de 
skolesøgende børns forældre. De vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis 
med 2 og 3 medlemmer årlig. Genvalg kan finde sted. Forslag til nye styrelses
medlemmer afgives skriftligt forsynet med mindst fem stilleres underskrifter 
senest 8 dage før generalforsamlingen. Desuden vælges på den ordinære gene
ralforsamling en 1. og 2. suppleant, der tiltræder styrelsen i tilfælde af vakance 
imellem to generalforsamlinger.

§ 11. Skolens leder, lærere og øvrige ansatte kan ikke være medlemmer af 
styrelsen eller deltage i valg af styrelsesmedlemmer, selv om de har børn i 
skolen. Styrelsens medlemmer skal være myndige og ikke ude af rådighed over 
deres bo. De hæfter ikke personligt for institutionens gæld, og de må ikke mod
tage honorar af institutionens midler. Skolens leder samt en repræsentant for 
lærerne deltager i styrelsens møder, men uden stemmeret.

§ 12. Styrelsen har den overordnede ledelse af institutionen, herunder ansva
ret for dens økonomi i overensstemmelse med reglerne i nærværende vedtægter 
og med de for skoleformen gældende love og andre retsforskrifter. - Den væl
ger af sin midte formand, næstformand og protokolfører og fastsætter selv for
retningsordenen. Den afholder møde, så ofte formanden eller 2 af de øvrige 
medlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til møde og angiver sam
tidig hvilke sager, der skal behandles. Han leder forhandlingerne og drager 
omsorg for, at evt. beslutninger føres til protokols. Protokollen underskrives af 
samtlige styrelsesmedlemmer, der deltager i mødet. Formanden drager omsorg 
for udførelsen af de trufne beslutninger.

§ 13. Styrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, inch forman
den eller næstformanden, er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemme
flerhed. Bortset fra tilfælde, hvor generalforsamlingens og/eller undervisnings
ministeriets samtykke er nødvendigt, jvnf. § 6 og § 19, tegnes institutionen af 
formanden i forbindelse med skolens leder. Ved køb, salg og pantsætning af 
fast ejendom samt ved meddelelse af prokura, der med de nævnte begrænsnin- 

66



ger kan meddeles skolens leder eller regnskabsfører, kræves dog samtlige sty
relsesmedlemmers underskrift. Styrelsen ansætter og afskediger skolens lærere 
og andet fast personale efter indstilling af skolens leder.

§ 14i Skolens leder vælges af generalforsamlingen efter indstilling af styrel
sen. Han har såvel overfor styrelsen som overfor undervisningsministeriet det 
fulde ansvar for den pædagogiske ledelse af skolen. Han ansætter vikarer og 
andet ikke fast personale ved skolen.

§ 15. Forældrerådet, der består af repræsentanter for de skolesøgende børns 
forældre, er til rådighed for skolens leder i spørgsmål af enhver art, der ved
rører det daglige skolearbejde.

§ 16. Institutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet 
skal være afsluttet og revideret senest 15 dage før afholdelse af den ordinære 
generalforsamling, jvnf. § 7. Styrelsen udpeger en statsautoriseret revisor, der 
skal revidere regnskabet i overensstemmelse med reglerne i undervisningsmini
steriets bekendtgørelse af 6. maj 1970 om statstilskud til visse private skoler 
og den i henhold hertil udstedte revisorinstruks. Regnskabet underskrives af 
alle styrelsens medlemmer, skolens leder samt den statsautoriserede revisor.

§ 17. Dersom institutionen ikke længere har mulighed for at virke i henhold 
til formålsparagraffen, vil den være at ophæve efter vedtagelse på en general
forsamling, hvor mindst to trediedele af samtlige medlemmer stemmer for op
hævelsen. Opnås et sådant flertal ikke, skal ophævelsen forelægges for en ny 
generalforsamling mindst 14 dage efter, hvor den kan vedtages med sædvan
ligt flertal af de fremmødte medlemmer. Det påhviler derefter styrelsen at give 
undervisningsministeriet meddelelse om institutionens ophævelse.

Det påhviler endvidere i så tilfælde den siddende styrelse at fungere videre, 
indtil opgørelsen af institutionens aktiver og passiver er gennemført efter loven 
eller er overgået til behandling i skifteretten eller ved en af undervisningsmini
steriet godkendt likvidation, idet styrelsen har ansvaret for bevarelsen af insti
tutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens 
nedlæggelse foretages efter loven, samt for at skolens nettoformue anvendes i 
overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom.

Mulige overskydende midler, der måtte fremkomme efter skolens ophævelse 
og salget af skolens ejendom og andre effekter, tilfalder Friskolefonden under 
Dansk Friskoleforening.

§ 18. Ændringer i nærværende vedtægter kan kun ske efter vedtagelse på 
to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellem
rum. Vedtægtsændringerne skal på begge generalforsamlinger vedtages med 
almindelig stemmeflerhed.

§ 19. Nærværende vedtægter, der træder i stedet for institutionens oprinde
lige vedtægter således som godkendt af undervisningsministeriet den 26. februar 
1962, har gyldighed, når de er godkendt af ministeriet. Undervisningsministe
riets godkendelse kræves endvidere i tilfælde af køb, salg og pantsætning af fast 
ejendom, ændring af vedtægterne og ophævelse af skolen som selvejende insti
tution.
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På samtlige institutionens ejendomme skal bestemmelsen om, at undervis
ningsministeriets godkendelse kræves til køb, salg og pantsætning, tinglyses som 
dispositionsindskrænkning.

Foranstående vedtægter for den selvejende institution Bordings Friskole er 
vedtaget på to efter hinanden følgende generalforsamlinger henholdsvis den 
29. april og 29. maj 1975, med ændringer vedtaget på to generalforsamlinger 
den 16. maj og 1. juni 1978.

I STYRELSEN:

Arne Lykke Christensen Hans Lundsteen
(sign.) (sign.)

Mette Muller Finn Ahlmann Olesen Jørgen Hvidtfeldt Rasmussen 
(sign.) (sign.) (sign.)

P. j.nr. 23-903-09/1975
L.M.

Bestemmelserne om selvejende institutioner, jfr. § 4, stk. 4 i bekendtgørelse 
nr. 12 af 5, januar 1971 af lov om statsstøtte til visse private skoler, vil på 
grundlag af nærværende vedtægter kunne finde anvendelse på den selvejende 
institution Bordings Friskole.

UNDERVISNINGSMINISTERIET,
Direktoratet for folkeskolen,
folkeoplysning, seminarier m. v., den 2. september 1975.

P. D. V.
J. Cortsen

(sign)






