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INSTITUT SANKT JOSEPH DER ER EN KATOLSK SKOLE,

BYGGER PA:
- det kristne livs- og menneskesyn
- samarbejde skole-hjem
- barnets evner og interesser

ARBEJDER FOR:
- at give barnet den bedst mulige ud

rustning til det senere liv i hjemmet 
og samfundet

- at udvikle barnets selvtillid og evne 
til selvstændig tænkning

- at bevare barnets spontane glæde

Efter 9. eller 10. klassetrin kan elever
ne overgå til gymnasium. Skolen er 
anerkendt af Undervisningsministeriet, 
har prøveret og får statstilskud efter 
gældende lov.

Skolen er en blandet skole, der er fuldt 
udbygget fra børnehaveklasser til 10. 
klassetrin. Eleverne kan indstille sig til 
Folkeskolens Afgangsprøve og til Fol
keskolens Udvidede Afgangsprøve ef
ter gældende regler.
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spørge om alt muligt. Vi tændte også op i 
pejsen flere gange, og det var hyggeligt. 
Dette rum benyttede vi også til medita
tion. Vore måltider fik vi i gæsternes spise
sal - sammen med andre gæster, der var der 
i den tid.
Den første aften kom prioren, pater Gau- 
dentius, og bød os velkommen. Han var 
høj, meget slank og så rar og venlig ud. 
Han gav os allesammen hånden, det synes 
vi var en ganske venlig og pæn måde at 
tage imod os på. løvrigt har de der i klo
steret et ganske udmærket køkken.
Naturligvis fulgte vi en hel dag munkenes 
dag i bøn og hørte meget om deres arbejde. 
Dagen begyndte med morgenbøn fra kl. 
6.30 til 7.30, senere fulgte, før middagen, 
igen en bøn som ikke var så lang, fra kl. 
11.45 til 12.00.
Vesper og messen var om eftermiddagen 

fra kl. 17.30 til 18.30 og dagen sluttede med 
natbøn kl. 21.00 til 21.15. Ellers var det os 
frit stillet at deltage de andre dage, men vi 
var næsten allesammen tilstede til bønsti
derne. Mellem kl. 19.30 og 21.00 havde vi 
fri, vi gik omtrent hver gang ud, for at lære 
omgivelserne at kende. Der var også en 
mængde æble- og pæretræer, som tiltrak 
sig vores opmærksomhed !
En af dagene så vi ind i pater Ansgars 
værksted, hvor han lærer andre mennesker 
at male ikoner. Vi fik forklaring på denne 
gamle ejendommelige form for kunst, som 
de gamle munke på Athosbjerget og i Øst
kirken under bøn, faste og meditation, 
frembringer. Det var spændende at se.
Selve området er ret stort. Klosteret ligger 
meget ensomt mellem marker, skove og få 
beboelser. Til klosteret hører et stort land
brug, som er forpagtet. Munkene tager sig
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nu af de mennesker, som kommer derhen 
for at være med i forskellige tilbud af kur
ser, som munkene tilbyder. Der kommer 
også mange mennesker og bor der for 
nogle dage eller længere tid, for at stresse 
af og nyde den religiøse atmosfære, og evt. 
tale med en af munkene om deres liv og 
problemer.
Der er 16 munke i det kloster, som i 1951 
blev grundlagt efter St. Benedikts regel. 
Derfor hedder munkene også Benedikti
nere. Deres leveregel er »Bed og arbejd«, 
og derfor kan man opleve så gode bønsti
der der - og også komme i kontakt på 
ganske nært hold med munkene.
Den sidste dag tog vi tidligt til Lübeck, 

hvor vi opholdt os i fem timer. Først gik vi 
rundt i byen og så på seværdighederne. 
Pastor Timmermann var vor guide. Det 
egner han sig til. Derefter fik vi lov at gå 
alene rundt og se på forretninger m.m.
Alt i alt var turen en meget lærerig og 
spændende oplevelse, som man måske kun 
får én gang i livet. Tak til de mennesker, der 
muliggjorde en så rig oplevelse, ved at give 
os et legat. Bare alle 9. klasser kunne får 
den samme skønne og berigende oplevelse. 
Desuden siger vi hermed også tak til Lilian 
Jespersen, sr. Raphåele og pastor Timmer
mann for en dejlig, uforglemmelig tur.

De katolske elever fra 9. A og 9.B
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PANDA MARCH 6. MAJ 1990

Min mor hjælper mig med at skrive om 
Panda Marchen, som mig og min mor gik i 
søndags (6. maj). Jeg fik en seddel af Sun- 
niva en dag i skolen, som jeg skulle vise 
hjemme. Mor læste højt, og der stod, at 
man kunne gå 3 km eller 6 km eller 10 km 
midt i skoven sammen med andre fra ISJ. 
Det ville jeg gerne, så vi tog ud til IBM’s 
parkeringsplads, hvor vi mødte de andre 
fra skolen og fik at vide, at vi skulle gå 
langs med mølleåen helt ud til Øresund, 
der spiste vi vores mad, og vi fik en Panda
sodavand, helt gratis. Vi var ikke mange 
børn, der gik 10 km, men det gjorde nu 
ikke noget, for vi hyggede os alligevel. Jeg 
løb op og ned af skrænterne, det var nu 
ikke så godt, for jeg løb lige ud i et sumpet 
område lige til knæene. Min mor måtte 
hjælpe mig, hun kom også i til knæene. Øv, 

hvor var det ulækkert, så mor og Kirsten 
måtte vaske mig i åen, jeg blev meget ren, 
men min mors strømper og sko var bare 
helt sorte, men hun sagde, at det ikke 
gjorde noget. Nu skulle jeg ikke op ad 
skrænterne mere, men det var også lige 
meget, for jeg mødte Steen fra min klasse, 
han startede efter mig, det var smadder
sjovt, vi kom først i mål, for vi løb det 
sidste stykke af vejen. Da vi kom i mål, fik 
vi flere sodavand, for det var så varmt. Jeg 
vil gerne gå sådan en tur til næste år, men 
så syntes jeg, at der skal være flere fra 
skolen, for det er hyggeligt at gå mange 
sammen, og så støtter man et godt formål, 
verdensnaturfonden, siger mor.

Amalie 
Børnehaveklasse II
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Gerda Moltzens Mindefond
I december 1988 blev Gerda Moltzens mindefond stiftet, og skolen er så heldig, at dens 
elever bliver tilgodeset.
Gerda Moltzen var lærerinde på Jeanne D’Arcskolen på Frederiksberg - ja, havde også 
været elev der. Ved det tragiske bombardement 2. marts 1945, hvor skolen blev hårdt 
ramt, prøvede Gerda Moltzen frygtløst og selvforglemmende at redde mange børn ud af 
de brændende bygninger - det lykkedes for hende, men selv fandt hun sin død i den 
sammenstyrtende bygning.
Til minde om hendes store indsats er der stiftet dette fond, hvor vi hvert år bliver betænkt 
med 2 halve fripladser samt 1 hel friplads (sidstnævnte til en pige med enlig mor). 
Yderligere er der mulighed for hjælp til en elevs videre-uddannelse (pige).
Vi er meget taknemmelige og beder for Gerda Moltzen - giv hende den evige hvile og lad 
det evige lys lyse for hende.

Lillian Jespersen 
Skoleinspektør

Evt. ansøgere, der opfylder ovenstående kriterier, kan henvende sig til skolens kontor.
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VEDTÆGTER FOR
FORÆLDREREPRÆSENTANTSKABET 
VED INSTITUT SANKT JOSEPH

§ l
Forældrerepræsentantskabet ved Institut Sankt 
Joseph har til formål at medvirke til det bedst mu
lige samarbejde mellem skole, elever og hjem.

§2 
Forældrerepræsentantskabet består af en foræl
drerepræsentant med suppleant for hver klasse.

§3
Stk. 1. Valg af forældrerepræsentanter og supple
anter finder sted i forbindelse med afholdelse af 
ordinære forældremøder i klasserne inden den 
1.10. efter skoleårets begyndelse. Indkaldelse til 
disse møder foretages af klasselæreren, vedlagt en 
kort skriftlig orientering ved formanden for for
ældrerepræsentantskabet. Desuden pålægges det 
formanden for forældrerepræsentantskabet at 
give en mundtlig introduktion for forældre til 
børn i børnehaveklasser og 1. klasser vedrørende 
forældrerepræsentantskabets virke.

Stk. 2. Der vælges for hver klasse en forældrere
præsentant og en suppleant.
Stk. 3. Valget afgøres blandt de fremmødte ved 
simpel stemmeflertal, idet hvert hjem har en 
stemme pr. elev pr. klasse. Genvalg kan finde sted. 
Ved stemmelighed afgøres valget ved lod
trækning.
Stk. 4. Såfremt genvalg af en forældrerepræsen
tant ikke finder sted og denne er medlem af forret
ningsudvalget og ikke er på valg i det pågældende 
år, jfr. paragraf 7, fortsætter den pågældende i 
forretningsudvalget valgperioden ud, mens den 
nyvalgte forældrerepræsentant bliver medlem af 
forældrerepræsentantskabet.

§4
Stk. 1. Valgbare som forældrerepræsentanter / 
suppleanter er personer, der har forældremyndig
heden over en elev i klassen, alternativt har barnet 
i fast pleje. Ansatte ved skoten (herunder vikarer) 
samt disses ægtefæller er ikke valgbare. Ingen kan 
samtidig repræsentere mere end en klasse.
Stk. 2. Såfremt ovennævnte valgbarhedskriterier 
ikke til stadighed måtte være opfyldt i en valgbar- 
hedsperiode, fratræder forældrerepræsentanten 
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med øjeblikkelig virkning og erstattes af supple
anten. Valg af forældrerepræsentant eller supple
ant skal herefter snarest finde sted, og valget fore
går efter reglerne i paragrafferne 3, stk. 3, og 4, sti:. 
1.
Stk. 3. Såfremt en forældrerepræsentant fratra;- 
der af anden årsag, skal suppleanten indtræde for 
resten af perioden, og der vælges en ny suppleant 
ved førstkommende forældremøde. Tilsvarende 
gælder ved en suppleants fratræden.

§5
Stk. I. Indkaldelse til møder i klassen, ud over det 
i paragraf 3 nævnte, kan ske på foranledning af:
a) Klasselæreren, normalt efter samråd med 

forældrerepræsentanten.
b) Forældrerepræsentant og klasselærer i 

forening.
c) På begæring af forældre til mindst 5 elever i 

klassen.
Forældremøder afvikles altid med deltagelse af en 
repræsentant fra enten lærerkollegiet, ledelsen el
ler styrelsen.
Stk. 2. På foranledning af klasselærer og foræl
drerepræsentant i forening tilstræbes afholdt, 
normalt inden udgangen af februar, ud over det i 
paragraf 3 nævnte møde, er forældremøde, der 
ikke bør erstattes af en forældrekonsultation.

§6
Inden efterårsferien indkalder det siddende forret
ningsudvalg til forældrerepræsentantskabsmøde 
med mindst 2 ugers varsel. Mødet har følgende 
dagsorden:

a) Valg af dirigent
b) Navneopråb
c) Godkendelse af referat
d) Formandens beretning
e) Orientering om skolens virksomhed ved

- skolelederen
- lærerrådets formand
- og efter aftale elevrådets formand

f) Indkomne forslag
g) Valg
h) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være 
forretningsudvalgets formand i hænde senest 10 
dage før mødet og fremsendes, efter behandling i 
forretningsudvalget, til forældrerepræsentantska- 
bet senest 5 dage før mødet.

§7
Forældrerepræsentantskabet vælger skriftligt, 
blandt forældrerepræsentanterne, et forretnings
udvalg på 5 medlemmer og 2 suppleanter. Des
uden vælges et medlem til skolens styrelse. Det står 
udvalget frit at bringe eventuelle kandidater i for
slag til valgene.
Valgene finder herefter sted som følger, idet gen
valg kan finde sted:
a) formanden, der tillige er formand for for

ældrerepræsentantskabet, vælges for to år ad 
gangen (ulige årstal).

b) 2 medlemmer og 1 suppleant for to år ad 
gangen (lige årstal).

c) 2 medlemmer og 1 suppleant for 2 år ad gan
gen (ulige årstal).

d) 1 medlem til skolens styrelse for 2 år ad gan
gen (lige årstal).

Såfremt dette medlem ikke i forvejen er medlem af 
forretningsudvalget, skal forretningsudvalget ud
vides med dette medlem.
Valgbare er alle personer, der opfylder kriterierne 
i paragrafferne 4 og 7.
I henhold til den selvejende institutions, Institut 
Sankt Joseph’s, vedtægter er de under punkt a) og 
d) valgte medlemmer samtidig valgt til skolens sty
relse og skal i henhold hertil være myndige og ikke 
ude af rådighed over deres bo. Kandidaterne er 
valgt i den rækkefælge, som de har fået stemmer. 
Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lod
trækning.

§8
Er ingen forældrerepræsentant villig til at mod
tage valg som formand, skal forældrerepræsen
tantskabet vælge denne blandt de øvrige personer, 
som opfylder kriterierne i paragrafferne 4 og 7, 
ved et af det siddende forretningsudvalg indkaldt 
møde i forældrerepræsentantskabet, hvortil for
retningsudvalget har udpeget villige kandidater. 
Den her valgte formand skal i sin funktionstid 
være formand for forældrerepræsentantskabet og 
forretningsudvalget, og indtræde i skolens besty
relse i henhold til paragraf 7.

§9
Formanden kan efter ønske fritages for arbejdet 
som forældrerepræsentant, uden dermed at miste 
sit medlemskab af forældrerepræsentantskabet. 
Suppleanten indtræder som forældrerepræsen
tant i den pågældende klasse, og der vælges ny 
suppleant i klassen på det førstkommende klasse
forældremøde.
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§ io

Forretningsudvalget konstituerer sig med næst
formand og sekretær samt udarbejderegen forret
ningsorden.

§ II
Såfremt formanden fratræder, fungerer næstfor
manden indtil næste forældrerepræsentantskabs- 
møde, og suppleanten indtræder i valgt ræk
kefølge.

§ 12
Stk. 1. Senest 2 måneder efter en formands fratræ- 
den skal forretningsudvalget indkalde til foræl- 
drerepræsentantskabsmøde, hvor der vælges ny 
formand for resten af den afgående formands 
valgperiode.
Slk. 2. Såfremt det under paragraf 7, d, nævnte 
medlem vælges som formand, skal der ved samme 
forældrerepræsentantskabsmøde foretages valg 
af nyt medlem til styrelsen, og dette medlem skal 
sidde valgperioden ud.
Slk. 3. Såfremt et medlem af forretningsudvalget 
fratræder, skal suppleanten i valgt rækkefølge ind
træde for resten af det pågældende medlens valg- 
peiode. Der vælges ny suppleant for valgperioden 
ud ved det kommende forældrerepræsentant
skabsmøde.
Stk. 4. Såfremt det under paragraf 7, d, valgte 
medlemn i skolens styrelse fratræder skolen (ikke 
mere har børn i skolen), skal medlemmet fungere 
skoleåret ud.
Såfremt det her nævnte medlem af skolens styrelse 
ikke ser sig i stand til at fungere i skolens styrelse 
således som foreskrevet, skal der vælges et nyt 
medlem.
Forældrerepræsentantskabet vælger herefter sna
rest et nyt medlem til skolens styrelse. Dette med
lem vælges for det tidligere medlems ordinære 
valgperiode.

§ 13
Slk. 1. Afstemning i repræsentantskabet foregår, 
med de i paragrafferne 14 og 17 nævnte undtagel
ser, ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed 
bortfalder forslaget.
Stk. 2. Stemmeret har forældrerepræsentanter, el
ler under disses fravær deres suppleant, hver med 
een stemme.
Hvis repræsentantskabet i henhold til paragraf
ferne 3, stk. 4, 8 eller 9 er udvidet, har de deri 
nævnte medlemmer stemmeret.

Når en klasse derved får flere stemmer, skal de 
øvrige klasser hver have samme antal stemmer, der 
afgives af forældrerepræsentanten, eller under 
dennes fravær af suppleanten.
Stk. 3. På begæring af een stemmeberettiget skal 
der afholdes skriftlig afstemning.
Stk. 4. Forslag optaget under punktet »Eventuelt« 
kan ikke bringes til afstemning.

§ 14
Stk. 1. Forældrerepræsentantskabet skal ud over 
det i paragraf 6 nævnte møde normalt holde tre 
møder om året, der indkaldes af forretningsudval
get med mindst 4 ugers varsel og med følgende 
dagsorden:

a) Valg af dirigent
b) Navneopråb
c) Godkendelse af referat
d) Orientering ved formanden
e) Indkomne forslag
f) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være 
forretningsudvalget i hænde senest 14 dage før 
mødet, og være udsendt til de enkelte forældrere
præsentanter og deres suppleanter senest 7 dage 
før mødet.
Stk. 2. Ved møder, hvor skolelederen, lærerråds
formanden og elevrådsformanden indbydes, udvi
des dagsordenen med følgende punkt:

Orientering om skolens virksomhed 
ved skolelederen, lærerrådets formand 
og elevrådets formand.

Punktet indgår efter formandens orientering.
Stk. 3. Formanden kan i særlige tilfælde med kor
tere varsel indkalde til ekstraordinært forældrere-

§ 15
Såfremt to trediedele af forældrerepræsentantska
bet fremsætter ønske om ændring af forretnings
udvalgets sammensætning, skal valg af nyt forret
ningsudvalg finde sted, idet det under paragraf 7, 
d, nævnte medlem dog ikke i henhold til skolens 
vedtægter kan få afkortet eller ændret sin funk
tionsperiode i skolens styrelse i denne anledning.



44

Stk. 2. På foranledning af forretningsudvalget ud
arbejdes der et referat efter hvert forældrerepra:- 
sentantskabsmøde. Referatet godkendes forelø
bigt af forretningsudvalget inden udsendelse til 
forældrerepræsentanter og suppleanter til endelig 
godkendelse på et senere forældrerepræsentam- 
skabsmøde,

§ 17
Forretningsudvalget skal ved møde med skolens 
styrelse / ledelse behandle generelle og admini
strative problemer, der måtte opstå. Forretnings
udvalget holder normalt møde med skolelederen 
hver 3. måned; endvidere skal det til enhver tid 
kunne anmode skolelederen om et møde, enten 
med forretningsudvalget alene eller med hele foi- 
ældrerepræsentantskabet.
Ligeledes har skolens styrelse og skoleleder ret til 
at indkalde til møde, når det skønnes nødvendigt.

§ 18
Stk. 1. Ændringer i vedtægter kan først finde sted, 
når forslag hertil har været optaget på dagsorde
nen og herefter været til behandling i et af forret
ningsudvalget nedsat vedtægtsudvalg.
Stk. 2. Til vedtagelse af ændringsforslag kræves, 
at mindst to trediedele af forældrerepræsentant
skabet stemmer herfor. Vedtages forslaget af for
ældrerepræsentantskabet, forelægges ændringen 
for lærerrådet og skolens ledelse til endelig vedta
gelse i skolens styrelse.

§ 19
Vedtægterne træder i kraft 1.11. 1984 og ophæver 
vedtægter af december 1977.

København, den 9. oktober 1984.

VEDTÆGTER FOR
DEN SELVEJENDE INSTITUTION 
INSTITUT SANKT JOSEPH

§ 1.
Den selvejende institution INSTITUT 
SANKT JOSEPH har hjemsted i Køben
havns Kommune. Den er oprettet af Sankt 
Joseph Søstrenes Ordenssamfund. Skolen 
har indtil den 31/3-1976 været drevet som 
privat skole af Sankt Joseph Søstrenes Or
denssamfund

§ 2.
Institutionens formål er at drive skolevirk
somhed på katolsk grundlag i samarbejde 
med de andre katolske skoler og i særdeles
hed med Niels Steensens Gymnasium, in
denfor de af Folkeskolen omfattede årgange 
efter regler om friskoler og private grund
skoler m. V., for tiden bekendtgørelse af 
1. juli 1976 af lov nr. 258 af 4. juni 1970 
om friskoler og private grundskoler m. v , 
bekendtgørelse af 5. januar 1971 af lov om 
statsstøtte til visse private skoler og under
visningsministeriets bekendtgørelse af 6. maj 
1970 om statstilskud til visse private skoler. 

som ændret ved bekendtgørelse af 26. sep 
tember 1975.

§ 3.
Institutionen modtager som gave fra den 
tidligere ejer, Sankt Joseph Søstrenes Or
denssamfund, vederlagsfrit skolens inven
tar, bøger, samlinger, kontorinventar m. v. 
løvrigt tilvejebringes institutionens egen
kapital ved gaver og anden støtte fra de 
forældre og institutioner, som står bagved 
eller samarbejder med institutionen. End
videre overtager instiutionen retten til at 
drive skolen med dens elever og personale. 
Der gives af ordenssamfundet institutionen 
ret til på særskilt aftalte vilkår at drive 
skolevirksomhed i de hidtidige lokaler i 
ejendommen matr. nr. 22, Østervold, be
liggende Dag Hammarskiölds Allé 17, Køben
havn 0.
I forbindelse med stiftelsen udarbejdes en 
status over institutionens aktiver og pas
siver.

§ 4.
Skolens drift gennemføres ved tilskud fra 
det offentlige, skolepenge, private tilskud 
og gaver samt lån. Skolepenge betales efter 
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en af styrelsen fastsat tarif. Eventuelt drifts
overskud opspares til imødegåelse af senere 
driftsunderskud eller til anden anvendelse 
til fremme for skolens formål.
Kapital, der ikke er bundet i fast ejendom, 
inventar, samlinger m. v., eller er nødven
dig til skolens drift, skal anbringes efter 
reglerne for anbringelse af midler, der til
hører legater m. v. under offentlig besty
relse eller offentligt tilsyn, jfr. for tiden 
bekendtgørelse nr. 332 af 16. september 
1966 som ændret ved bekendtgørelse nr. 354 
af 24. juli 1972.
Værdipapirer skal noteres på skolens navn, 
og det skal i det hele sikres, at midlerne 
kun anvendes i skolens øjemed.

§ 5.
Institutionens styrelse, der har den økono
miske og administrative ledelse, består af 5 
medlemmer som følger:
a Formanden, der udpeges af Sankt Joseph 

Søstrenes ledelse for to år ad gangen.
b Formanden for forældrerepræsentantska

bet ved skolen.
c Et medlem, der vælges af og blandt for

ældrene til børn på skolen. Valget kan 
foretages ved det ved institutionen væ
rende forældrerepræsentantskab Valget 
gælder for to år ad gangen. Valgperio
den udløber dog med det år, hvor foræl
drene ikke mere har børn på skolen.

d. Et medlem, udpeget for to år ad gangen 
af Det Katolske Pastoralråds Forret
ningsudvalg.

e Et medlem, udpeget for to år ad gangen 
af den katolske biskop i København.

De under a. og d. udpegede medlemmer 
afgår i ulige årstal pr 1 november, me
dens de under c. og e. udpegede/valgte 
medlemmer afgår i lige årstal, ligeledes pr. 
1. november. Medlemmerne fungerer dog, 
indtil nye medlemmer er udpeget/valgt. 
Genvalg/genudpegning er mulig.
Styrelsesmedlemmerne skal være myndige 
og ikke ude af rådighed over deres bo. De 
kan ikke modtage honorar af skolens mid
ler Styrelsens medlemmer har ikke ret til 
nogen andel i skolens formue eller over
skud og hæfter ikke personligt for skolens 
forpligtelser.

Skolens leder, lærere og øvrige ansatte kan 
ikke være medlemmer af styrelsen eller del
tage i valget af denne, selvom de har børn 
i skolen.
Hverken skolens medarbejdere som helhed 
eller forældrekredsens medlemmer har ret 
til andel i udbytte eller har del i de skolen 
påhvilende forpligtelser.

§ 6.
Styrelsen vælger selv sin næstformand og 
sekretær og fastsætter selv sin forretnings
orden.
Styrelsen holder møde efter formandens 
skøn eller når to andre styrelsesmedlemmer 
eller skolelederen begærer det. Mødeindkal
delse sker med mindst 8 dages varsel ved 
formandens foranstaltning.
I styrelsesmøder deltager normalt skolens 
pædagogiske ledelse og lærerrådsforman 
den, dog uden stemmeret.
Styrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 
tre af dens medlemmer, herunder enten for 
manden eller næstformanden, er tilstede 
Styrelsens beslutninger træffes ved alminde
lig stemmeflerhed (jfr. dog § 10). Ved stem
melighed er formandens stemme afgørende. 
Styrelsen træffer beslutning om, hvorvidt 
et medlem er inhabil i en sag, således at 
han skal udelukkes fra at deltage i styrel
sens forhandling og afstemning om sagen. 
Et medlem skal underrette styrelsen, hvis 
der foreligger forhold, der kan give anled
ning til tvivl om hans habilitet

§ 7.
Institutionens pædagogiske ledelse varetages 
af en af styrelsen antaget skoleleder.
Skolelederen har - med de indskrænknin 
ger. der følger af de til enhver tid af un
dervisningsministeriet fastsatte regler for 
eksamensskalaer m. v. - overfor styrelsen 
ansvaret for skolens pædagogiske ledelse.
i henhold hertil udstedte revisorinstruks 
Det reviderede årsregnskab skal forelægges 
styrelsen til godkendelse. Efter at have ind
hentet lærernes og det øvrige personales 
ønsker skal skolelederen lade udarbejde et 
udkast til budget, som skal forelægges sty
relsen til godkendelse, inden det nye regnskabsår 
begynder.
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Institutionens lærere samt andet fast ansat 
personale ansættes og afskediges af styrel
sen efter indstilling fra skolelederen. Skole
lederen kan dog antage vikarer til kortvarig 
tjeneste.

§ 8.
Institutionen tegnes af styrelsens formand 
og et styrelsesmedlem i forening.
Ved køb, afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom tegner dog den samlede styrelse, 
og der kræves tillige undervisningsministe
riets godkendelse.
Styrelsen kan meddele prokura, enkel eller 
kollektiv.

§ 9
Institutionens regnskabsår er finansåret 
Regnskabet skal revideres i overensstem
melse med regler i undervisningsministe
riets bekendtgørelse af 6. maj 1970 om 
statstilskud til visse private skoler og den

§ 10.
Ændringer i nærværende vedtægter kan tor- 
retages af styrelsen med godkendelse af un
dervisningsministeriet. Såfremt ændringer 
drejer sig om reglerne for skolens formål 
(§ 2). reglerne for styrelsens sammensæt
ning (§ 5), reglerne for vedtægtsændringer 
(§ 10) eller vedrørende institutionens opløs
ning, skal styrelsen først indhente godken
delse hertil hos den katolske biskop i Kø
benhavn.
Beslutning om ophør af skolevirksomhed 
kan kun tages efter forudgående drøftelse 
med den katolske biskop.
Går ændringsforslaget ud på en ændring af 
skolens formål, skolens ophævelse eller en 
ændring af nærværende bestemmelse, for
dres det dog. at ændringen vedtages med 
4/5 majoritet, og at samtlige styrelsens med
lemmer deltager i afstemningen. Er dette 
sidste ikke tilfældet, men forslaget dog ved
tages med 4/5 majoritet af den samlede be
styrelse, afholdes ny afstemning på et møde 
tidligst tre og senest seks uger efter, hvor 
forslaget kan vedtages med samme majo
ritet.
Institutionens opløsning kræver undervis
ningsministeriets godkendelse.

§ 11.
Såfremt Sankt Joseph Søstrene ønsker eller 
tvinges til at opgive deres virksomhed her 
i landet, overdrager ordenssamfundet deres 
beføjelse til at vælge bestyrelsens formand 
til det katolske pastoralråds forretnings
udvalg.

§ 12.
Ophører institutionen med at drive skole
virksomhed i overensstemmelse med for
målsbestemmelsen, skal den opløses.
Denne beslutning er først gyldig efter god
kendelse fra den katolske biskop af Køben
havn, medmindre beslutningen om institu
tionens ophor skulle være en følge af en 
vægring fra biskoppen af godkendelse i 
henhold til § 10 af vedtægtsændringer, som 
af undervisningsministeriet måtte blive kræ
vet som forudsætning for at opnå eller 
fortsat oppebære tilskud og/eller lån fra 
staten
I tilfælde af institutionens opløsning over
drages dens midler efter udredelse af de 
institutionen påhvilende gældsforpligtelser 
med undervisningsministeriets godkendelse 
til brug for skoleformål til cn eller flere 
katolske skoler, som er selvejende institu
tioner med vedtægter godkendt af under
visningsministeriet, og som er berettiget til 
at modtage statstilskud efter den til enhver 
tid gældende støttelov. I særlige tilfælde kan 
midlerne dog med undervisningsministeriets 
godkendelse anvendes til andre skolefor
mål. der støttes gennem loven om stats
støtte til visse private skoler.
Det påhviler styrelsen at give undervis
ningsministeriet meddelelse om institutio
nens opløsning.
Det påhviler endvidere i tilfælde af institu
tionens opløsning den siddende bestyrelse 
at fungere videre, indtil det økonomiske 
opgør af skolens aktiver og passiver er 
gennemført efter loven eller er overgået til 
behandling i skifteretten eller ved en af un
dervisningsministeriet godkendt likvidation, 
idet styrelsen har ansvaret for bevarelsen 
af skolens aktiver og for, at det økonomi
ske opgør i anledning af skolens nedlæg
gelse foretages efter loven, samt for, at sko- 
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lens nettoformue anvendes i overensstem
melse med vedtægtens bestemmelser herom

S 13
Pa samtlige ejendomme, som institutionen 
matte erhverve, skal bestemmelse om. at 
undervisningsministeriets godkendelse kræ

ves til erhvervelse, afhændelse og pantsæt
ning af fast ejendom tinglyses som dispo
sitionsindskrænkning.

Kobenhavn, den 7/3 1977

FERIER OG
FRIDAGE 1990/91
Efterårsferie: Mandag d. 15.- 
fredag d. 19. oktober (incl).
Juleferie: Lørdag d. 22. dec.- 
søndag d. 6. januar (incl).
Vinterferie: Mandag d. 11.-fredag 
d. 15. februar (incl).
Påskeferie: Mandag d. 25. marts
mandag d. I. april (incl).
Dagen efter Kristi Himmelfart, 
fredag d. 10. maj.
Sommerferie: Lørdag d. 22. juni.

TELEFONER OG 
KONTORTID
Skolens kontor 
Viceskoleinsp. 
Lærerværelset 
Pasningsordning 
Skolelægen 
Skolepsykologen 
Skolebiblioteket 
Skolevejlederen 
Skolepræsterne 
Pedel

31 38 47 35
31 38 08 26
31 38 08 25
35 43 06 85
31 38 39 92
31 38 40 99
31 38 36 84
31 38 31 55
31 38 34 55
31 38 37 96

Port (morgen/aften) 31 38 08 25 
Kontoret er åbent mandag til 
fredag fra kl. 8.00 til 15.00.
Skolelederen træffes normalt 
mandag til fredag kl. 12.00- 
13.00.

RINGETIDER
1. time: 8.00- 8.45
2. time: 8.55- 9.40
3. time: 9.55-10.40
Klassespisning: 10.40-10.55
Lærerspisning: 10.55-11.20
4. time: 11.20-12.05
5. time: 12.15-13.00
6. time: 13.10-13.55
7. time: 14.00-14.45
8. time: 14.45-15.30
9. time: 15.30-16.15
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VIS ALTID HENSYN
1. Kom til tiden og forlad kun skolen 

med tilladelse fra klasselæreren.
2. Tag kun slik og legetøj med efter 

aftale med en lærer.
3. Du må ikke ryge på skolens 

område.
4. Drikke fra automaten må kun ny

des i aulaen.
5. Alle former for boldspil i skole

gården er tilladt før kl. 8.45 og ef
ter kl. 14.00.

6. Brug kun telefonboksen til vigtige 
og korte samtaler.

7. 9. og 10. klasserne må gerne blive 
i klasseværelset i frikvarteret.

8. Alle skal blive i klasseværelset, 
når der ringes to gange.

9. Husk altid din meddelelsesbog. I 
bogen skriver hjemmet, når 
- du er kommet for sent

- du har forsømt skolen eller 
- du vil anmode om at få fri

10. Når du forsømmer, skal skolen 
omgående have besked.

11. Når hjemmet har underskrevet ka
rakterbogen, afleveres den til 
skolen.

12. Giv straks kontoret besked om 
skader på ruder, møbler og 
lignende.

13. Skolen kan ikke påtage sig ansva
ret for bortkomne sager. Tag der
for ikke værdisager med. Kontoret 
kan dog opbevare de værdisager, 
som er nødvendige for dig at have 
med.

14. Hvis skolens bøger eller materiel 
beskadiges med vilje eller af let
sindighed, vil skolen kræve 
nyværdierstatning.




