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VEDTÆGTER
FOR

BERNADOTTESKOLEN
DEN INTERNATIONALE SKOLE I DANMARK



G. NIELSEN S CO. RBHVN.



Navn og formål.
§ 1-

Skolens navn er Bernadotteskolen, Den Internationale Skole i Danmark. 
Den er en selvejende institution med hjemsted i Gentofte kommune.

§ 2'
Formålet med den selvejende institution „Bernadotteskolen“ er at drive 

en international enhedsskole for piger og drenge uanset forældrenes natio
nalitet, race, samfundsklasse, religion og politiske overbevisning. Skolen til
sigter, samtidig med at give eleverne de i et moderne samfund fornødne 
kundskaber og færdigheder, at opdrage dem til fordomsfri, produktive og 
selvstændigt tænkende mennesker. Skolen skal søge at bidrage til bedre 
forståelse mellem mennesker og nationer ved, at der søges skabt forståelse 
og samarbejde mellem alle grupper i skolen, store og små elever, børn 
og voksne, drenge og piger, teoretisk begavede og praktisk begavede, dan
ske og udenlandske børn o.s.v. og ved en tilrettelæggelse af såvel skole
miljøet som undervisningsstoffet, der tilsigter samarbejde, medmenneske
lighed, demokratisk indstilling og mellemfolkelig forståelse.

Skolen skal iøvrigt drives i overensstemmelse med de til enhver tid 
gældende love vedrørende private skoler (friskoler, realskoler o. 1.)

§ 3.
Udtrykket forældre omfatter i disse vedtægter foruden elevernes virke

lige forældre også de voksne personer, der i forhold til skolen er vedkom
mende børn i forældres sted.

Betingelser for optagelse.
§ 4.

Optaget i skolen kan blive ethvert barn, hvis forældre kan tilslutte sig 
skolens program (jvr. § 2).

Beslutning om optagelse træffes af skolens leder.
Forældrene er pligtige at betale skolepenge og andre ydelser i forbindelse 

med skolens drift i henhold til det herom til enhver tid gældende regulativ, 
som udarbejdes af styrelsen.

Hel eller delvis friplads kan tildeles af styrelsen, når ganske særlige 
omstændigheder, der ikke forelå ved barnets optagelse i skolen, gør sig 
gældende. I tilfælde, hvor der ønskes en sådan lempelse i betalingen af 
skolepenge, må motiveret ansøgning indsendes til skolens leder, der vide
resender ansøgningen bilagt sin indstilling.

Kapitalforhold m. m.
§ 5’

Skolen opretholdes dels for det vederlag, som styrelsen i samråd med 
forældrerådet fastsætter for undervisning i skolen, dels ved tilskud fra det 
offentlige.



Muligt overskud skal anvendes til fremme af skolens formål, udvidelse, 
tildeling af fripladser m. v.

Bidrag til institutionens kapital giver ikke yderen ret til nogen del af 
denne eller til udbytte af nogen art.

§ 6.
Skolens kapital kan kun anvendes til de til skolens drift nødvendige 

anskaffelser, herunder køb af fast ejendom, samt i den løbende drift.
Eventuel overskydende kapital skal anbringes efter reglerne for anbrin

gelse af umyndiges midler. Værdipapirer tilhørende den selvejende insti
tution skal noteres på dennes navn.

Undtaget fra de i forrige stykke nævnte bestemmelser er gaver af økono
misk art, som ved overgivelsen til skolen er anbragt på anden måde. No
tering på den selvejende institutions navn skal såvidt muligt ske.

For institutionens forpligtelser hæfter alene dens kapital.

Institutionens organer.
§ 7.

Institutionens organer er:
Generalforsamlingen.
Styrelsen.
Forældrerådet.

Generalforsamlingen.
§ 8.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle institutionens 
anliggender.

§ 9-
Institutionens generalforsamlinger, indkaldes af styrelsen med mindst 

14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige forældre - respektive 
forældrepar - der har mindst eet barn i skolen.

I ndkaldelsen skal indeholde tid og sted for generalforsamlingens afholdelse.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af juni måned. Ind

kaldelsen hertil skal være ledsaget af dagsorden indeholdende oplysning 
om styrelsens og eventuelt andres forslag, herunder forslag til valg af 
styrelse og suppleanter. Det reviderede regnskab skal udsendes tillige med 
indkaldelsen.

Styrelsen kan bestemme, at deltagelse i generalforsamlingen gøres af
hængig af besiddelse af adgangskort.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal 
være styrelsen i hænde senest 1. maj. Forslag til valg af styrelsesmedlem
mer og suppleant kan fremsættes af styrelsen eller af mindst 10 forældre, 
respektive forældrepar.



Stemmeret pä generalforsamlingen har enhver, der har mindst eet barn 
i skolen, forældre har een stemme hver.

Stemme kan afgives af stemmeberettigede i.h.t. skriftlig fuldmagt, dog 
kan enhver stemmeberettiget kun afgive ialt 2 stemmer.

Valgene af styrelse og suppleant sker efter reglerne for almindeligt fler
talsvalg og foregår på forlangende skriftligt.

Andre afstemninger skal ske skriftligt, når mindst 20 stemmeberettigede 
kræver det.

Alle andre beslutninger træffes med simpelt flertal med mindre andet 
følger af lovgivningen eller nærværende vedtægter. Til vedtagelse af be
slutninger, der går ud på ændring af nærværende vedtægter, kræves, at 
mindst tre fjerdedele af de stemmeberettigede er repræsenteret på gene
ralforsamlingen, og at mindst tre fjerdedele af de repræsenterede stemmer 
er afgivet til fordel for ændringsforslaget.

Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig, kan dirigenten dog sætte 
forslaget til afstemning. Opnår forslaget ikke den nødvendige majoritet 
blandt de tilstedeværende eller repræsenterede, er det bortfaldet. I modsat 
fald indkalder styrelsen snarest muligt og inden 14 dage en ny general
forsamling, som kan vedtage forslaget med den fornødne majoritet blandt 
de mødende eller repræsenterede.

Ændringer i vedtægterne skal godkendes af undervisningsministeriet.

§ 10.
Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når styrelsen eller 

forældrerådet vedtager det, eller når mindst forældre til 30 elever, hvoraf 
ingen er søskende indbyrdes, skriftligt overfor styrelsen fremsætter moti
veret begæring derom med formulering af det eller de forslag, der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal af
holdes senest 4 uger efter, at styrelsen har modtaget sådan begæring. Ind
kaldelsen hertil skal være ledsaget af dagsorden.

§ il-
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

1. Beretning om institutionens og skolens virksomhed i det forløbne driftsår.
2. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
3. Budget for det kommende år.
4. Valg af styrelsesmedlemmer og suppleant i henhold til § 13.
5. Valg af revisor.
6. Forslag.
7. Eventuelt.

§ 12.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol. Denne 

underskrives af dirigenten og mindst et medlem af styrelsen, og gælder 



da som fuldt gyldigt bevis for forhandlingernes indhold og resultat, herun
der også stemmeafgivningen og dennes resultater.

Styrelsen.
§ 13'

Styrelsen består af 5 af den ordinære generalforsamling for 2 år ad 
gangen valgte medlemmer. Efter eet år afgår dog 2 medlemmer, udvalgte 
ved en indenfor styrelsen foretagen lodtrækning.

Genvalg kan finde sted.
Styrelsen vælger en formand af sin midte og fastsætter selv sin forret

ningsorden.
Styrelsen vælges blandt elevernes forældre eller i særlige tilfælde blandt 

forældre til tidligere elever. Forældrepar kan ikke begge samtidig være 
medlem af styrelsen. Under hensyn til styrelsens opgaver og kompetence, 
jfr. nedenfor stk. 8, er skolens lærere (lærerinder) og deres ægtefæller ikke 
valgbare til styrelsen.

Ved ledighed i årets løb indtræder en suppleant, der fungerer til først
kommende ordinære generalforsamling. Styrelsen er beslutningsdygtig, når 
mindst 3 medlemmer er tilstede. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Står 
stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.

Styrelsesmøder afholdes så ofte, formanden skønner det nødvendigt, el
ler det kræves af mindst 2 medlemmer. Styrelsen skal dog afholde møde mindst 
hver anden måned i skoleårets løb.

Over møderne føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstede
værende medlemmer.

Styrelsen forvalter skolens kapital; den varetager i det hele den økono
miske side af skolens virksomhed og ansætter og afskediger personale ef
ter indstilling fra forældrerådets arbejdsudvalg.

Styrelsen vælger af sin midte eet medlem til forældrerådets arbejdsudvalg.

§ 14.
Institutionen tegnes af 2 medlemmer af styrelsen; ved køb, salg eller 

pantsætning af fast ejendom dog af den samlede styrelse. Sådanne dispo
sitioner skal godkendes af undervisningsministeriet og køb og salg af fast 
ejendom såvidt muligt forud godkendes af generalforsamlingen.

Styrelsen kan meddele prokura.

Forældrerådet.
§ 15.

Forældrerådet består af en repræsentant for hver gruppe (klasse) i skolen. 
Denne repræsentant samt en suppleant vælges blandt gruppens forældre på 
et gruppeforældremøde. Stemmeafgivningen foregår som til generalforsam
lingen, jfr. § 9.



Forældre med børn i flere af skolens grupper kan deltage i valget i 
alle de pågældende grupper. Repræsentanterne vælges for to år ad gangen, 
dog for ældste gruppes vedkommende kun for et år. Valget finder sted inden 
udgangen af september måned; dog skal valget i nydannede grupper først 
finde sted i december, og disse repræsentanter tilslutter sig forældrerådet 
pr. 1. januar.

Halvdelen af repræsentanterne afgår hvert år efter tur, første år efter 
lodtrækning.

Forældrepar kan ikke begge samtidig være medlem af forældrerådet. Under 
hensyn til forældrerådets og arbejdsudvalgets opgaver og kompetence, jfr. 
§ 16, er skolens lærere (lærerinder) og deres ægtefæller ikke valgbare til 
forældrerådet.

Forældrerådet indkaldes mindst tre gange årligt af formanden, heraf 1 
gang i januar måned og 1 gang i sidste halvdel af maj måned.

På mødet i maj måned aflægger skolens leder beretning om skolens 
virksomhed i det indeværende skoleår, orienterer om en eventuel udvik
ling af de pædagogiske metoder, samt forelægger skoleplanen for det føl
gende år.

Forældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden efter indstilling fra 
arbejdsudvalget.

Kun forældre, der har børn i skolen, kan være medlem af forældrerådet.
Forældrerådets opgave er at skabe den bedst mulige kontakt mellem 

skolen og forældrene. Det skal i samarbejde med styrelsen skabe så gode 
vilkår som muligt for skolens elever, leder og lærere til at realisere skolens mål.

Forældrerådet skal opfylde de krav om skolekredsens tilsyn med sko
len, som måtte være fastsat i de til enhver tid gældende love vedrørende 
private skoler (friskoler, realskoler o. 1.). Forældrerådet skal godkende sko
leplanen og ændringer i denne og i øvrigt tilse, at skolens leder drager 
omsorg for, at formålsparagraffen opfyldes bedst muligt.

1 tilfælde af uoverensstemmelser mellem forældrerådet og skolens le
der kan denne kræve, at styrelsen indkalder til ekstraordinær generalfor
samling til behandling af sagen. En sådan generalforsamling skal afholdes 
senest en måned efter, at styrelsen har modtaget skolelederens begæring 
herom, og i indkaldelsen skal det anføres, at generalforsamlingen afhol
des efter skolelederens anmodning.

§ 16.
På mødet i januar måned vælges formand for forældrerådet, der tillige 

er formand for forældrerådets arbejdsudvalg. Der vælges desuden tre med
lemmer og to suppleanter til arbejdsudvalget, som yderligere suppleres 
med en repræsentant fra styrelsen. Valg gælder for to år, således at der 
et år vælges formand, et medlem og en suppleant, det følgende år to med
lemmer og en suppleant til arbejdsudvalget. Formanden og de ordinære 
medlemmer af arbejdsudvalget bevarer deres poster valgperioden igennem, 
uanset om de indenfor denne periode afgår som forældrerådsmedlemmer.



Dog udtræder de senest ved førstkommende januar-møde, såfremt deres 
børn forlader skolen, med mindre forældrerådet beslutter anderledes.

Arbejdsudvalget mødes mindst en gang månedlig i skoleåret med sko
lens leder.

Efter indstilling fra skolens leder indstiller arbejdsudvalget til styrelsen 
om fastansættelse og afskedigelse af lærerpersonalet.

§ 17‘
Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor for et år ad gan

gen til at revidere institutionens regnskaber. Genvalg kan finde sted.

§ 18.
Institutionens regnskabsår løber fra 1.4.—31.3., første regnskabsår løber fra 

1.8.1949—31.12.1950.
§ 19.

Tilsynet med skolen ordnes i overensstemmelse med de til enhver tid 
gældende love vedrørende private skoler (friskoler, realskoler o. 1.)

§ 20.
Dersom institutionen ikke længere har mulighed for at virke i henhold 

til formålsparagraffen, vil den være at ophæve efter vedtagelse på 2 på 
hinanden følgende generalforsamlinger.

På den første skal to tredjedele af samtlige stemmeberettigede, på den 
anden tre fjerdedele af de mødte eller repræsenterede, stemme for ophæ
velsen. Ophævelsen skal godkendes af undervisningsministeriet. Muligt over
skydende midler, efter at eventuel gæld er betalt, anvendes efter undervis
ningsministeriets godkendelse til fremme af internationalt-pædagogiske 
formål.

§ 21.
Nærværende vedtægter og ændringer i disse vil være at godkende af 

undervisningsministeriet.

Vedtaget på den selvejende institution Bernadotteskolens stiftende general
forsamling den 24. januar 1950 og senere, senest ved generalforsamling 
den 22. august 1967.

I Bernadotteskolens styrelse:
Niels Blædel Ove Brink Erling Jørgensen

Sv. O. Kastrup Børge Mogensen

Godkendes:
Undervisningsministeriet den 7.9.1967.

N. E. Rafn


