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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).
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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.





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

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

kl. 12-13 (38 69 08 - lokal 5).
Sekretær: Marianne Engelhardt træffes kl. 9-14. (38 69 08).
Skolebetjent: Arne Andersen, Øster Søgade 88, 2100 0, (38 42 09).
Børnehavekl./Fritidsordningen, bedst kl. 8.15-9 (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 

(28 42 15).
Skolepsykolog: Merete Kromann Andersen, Skolepsykologisk kontor, 

Krausevej 3, 2100 0 (38 43 90).
Skolens juridiske rådgiver: LRS C. F. Grove, Købmagergade 65, 1150 K. 

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

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

7700 Thisted. (07-92 22 99).
Statens tilsynsførende: Viceinspektør John Iversen, Skolegade 5 B, 

4000 Roskilde. (02-36 16 43).

Fra modtagelsen af de nye børnehaveklasser august 1984.

Side 1: Linoleumssnit af Pikke Bruun, 6. B.



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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22. 4. B. hos Green Peace.
24. 10. kl. drog på den længede ventede Pragh-tur.
28. Vi fejrede skolens 40 år jubilæum med fest for børnene om formidda

gen og for de voksne om aftenen.

April
18. 3. A. i Zoologisk Have for at tegne dyr.
22. Vi startede emneugen om »Kultur«. En overmåde spændende uge.
24. Besøg af studerende fra Tromsø Lærerhøjskole.
30. Bh. kl. holder klassefest.

Maj
2. Vi mindes 40-årsdagen for befrielsen. Foredrag ved medlem af Fri

hedsrådet Arne Noe-Nygaard.
14. Embedsmænd fra det svenske undervisningsministerium på studie

besøg vedrørende fri- og privatskoler.
22. Idrætsdag i Borrevejle sammen med Osted Fri- og Efterskole og Viby 

Privatskole.
29. Frivillig musikundervisning slutter med en festlig »Cabaretaften«.
30. Besøg af Stevns friskole.

Juni
3. 7. A. på cykeltur på Vestvolden.
6. Orienteringsaften for nye Bh. kl. elever.

13. 7. B. på cykeltur til Skudehavnen.
17. 5. B. i Zoologisk Have.

4. A. + B. i Østre Anlæg, hvor de opfører eventyr.
20. Afslutningsfest for afgangseleverne.
21. Afslutning for hele skolen om formiddagen. Gårdfest for børn og 

voksne med dejligt vejr om aftenen!

Udover de nævnte ting har der været andre spændende aktiviteter. Bl.a. 
mange lejskoleture til Friskolegården, biografture, en spændende fore
dragsrække, gode forældremøder, møder i forældreråd og styrelse, ske
mafrie dage og mange andre ting.

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 1. 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. Valg af dirigent.
2. Styrelsen og lederen aflægger beretning.
3. Meddelelser.
4 Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
5 Indkomne forslag.
6. Valg af styrelsens medlemmer og af suppleanter til styrelsen, jvnf § 11.
7. Eventuelt.
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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, incl. 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-
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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.

§ 14. 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 
(sign.)

Hans Lundsteen 
(sign.)

Mette Miiller 
(sign.)

Finn Ahlmann Olesen Jørgen Hvidtfeldt Rasmussen
(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)






