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Vedtægter
for

TAASTRUP REALSKOLE

TAASTRUP 1954



Skolen og dens formål.
§ I-

Skolens navn er Taastrup Realskole. Den er oprettet i 1905 
og er fra 1916 en selvejende institution. Skolens hjemsted er 
Taastrup, dens værneting Københavns amts søndre birk.

§ 2.
Skolens formål er at meddele sine elever almindelig skole

undervisning og forberede dem til mellemskole- og realeksamen, 
eventuelt en dermed ligestillet eller højere eksamen. Den søger 
dette formål gennemført ved — i nøje samarbejde med hjem
mene — at give eleverne den bedst mulige undervisning i skole
fagene og iøvrigt en sund og god opdragelse i kristelig, dansk 
ånd.

Forældremøderne.
§ 3.

Forældremøderne er — inden for de af autoriteterne fast
satte grænser — den højeste myndighed i alle skolens anlig
gender.

§ 4.
Ordinære forældremøder afholdes 2 gange om året, så vidt 

muligt i april og september måned.
På mødet i april fremlægges det af bestyrelsen udarbejdede 

budget for det næste skoleår til drøftelse og vedtagelse; end
videre behandles eventuelt indsendte forslag.

Septembermødet har følgende dagsorden:
a. Bestyrelsen aflægger beretning om skolens drift i det for

løbne år.
b. Bestyreren aflægger beretning om skolens indre virksomhed, 
c. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab til god

kendelse.
d. Valg af eet bestyrelsesmedlem.



e. Godkendelse af bestyrelsens valg af eet bestyrelsesmedlem
i henhold til vedtægternes § 10.

f. Valg af 2 revisorer og een revisorsuppleant.
g. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

Forslag til forældremøderne må for at kunne blive behandlet 
på et af de ordinære møder være indsendt skriftligt til besty
relsens formand senest henholdsvis 15. marts og 15. august. 
I indkaldelsen til mødet optages et kortfattet referat af for
slaget.

§ 5.
Ekstraordinære forældremøder afholdes så ofte, formanden 

eller bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 30 forældre eller 
værger fremsætter skriftlig og motiveret begæring derom til 
bestyrelsen.

§ 6.
Indkaldelse til forældremøder skal indeholde den fuldstæn

dige dagsorden og skal ske med mindst 8 dages varsel ved 
skriftlig meddelelse til samtlige elevers forældre eller værger, 
der alle har adgang og er stemmeberettiget. Alle bestyrelses
medlemmer er stemmeberettiget. Ingen kan afgive stemme ved 
fuldmagt.

§ 7-
Lovligt indvarslede forældremøder er beslutningsdygtige 

uden hensyn til, hvor mange der giver møde. Beslutninger fat
tes ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutninger, 
der går ud på forandringer i vedtægterne eller skolens ophør 
enten fuldstændig eller som selvejende institution, fordres dog, 
at mindst «% af samtlige stemmeberettigede er til stede og 
stemmer for forslaget. Er der på et sådant forældremøde ikke 
mødt det fornødne antal stemmeberettigede, indvarsles snarest 
muligt til et nyt møde. På dette vedtages forslaget uden hensyn 
til de mødtes antal, såfremt % af de tilstedeværende stemme
berettigede stemmer for forslaget.

§ 8.
På ethvert forældremøde vælges straks en dirigent, der ikke 

behøver at vælges blandt forældre eller værger.



Dirigenten skal, når mindst i/3 af forsamlingen forlanger det, 
lade foretage skriftlig afstemning.

§ 9.
Forældremødets forhandlinger og beslutninger indføres i en 

forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og for
manden eller næstformanden.

Bestyrelsen.
§ 10.

Bestyrelsen består sædvanligvis af 9 medlemmer.
a. 3 medlemmer valgt på det årlige forældremøde i september 

af de på dette møde stemmeberettigede.
b. 3 medlemmer valgt af skolens samlede bestyrelse.
c. Skolens bestyrer.
d. Lærerrådets formand.
e. 1 medlem valgt af kommunalbestyrelsen i Høje Taastrup 

kommune blandt dens medlemmer.
f. En kommune, der ifølge nærmere overenskomst yder tilskud 

til skolen, kan efter vedtagelse på forældremødet udpege et 
medlem.
Af de under a. og b. anførte medlemmer skal i det mindste 

de 4 have børn i skolen. De vælges for 3 år ad gangen, således 
at der afgår eet medlem af hver gruppe hvert år.

Valget af de under b. nævnte medlemmer forelægges det 
førstkommende ordinære forældremøde til godkendelse. Såfremt 
et flertal af de tilstedeværende forældre eller værger, dog 
mindst 50, modsætter sig bestyrelsens valg, er dette annulleret, 
og bestyrelsen må da foretage nyt valg.

§ 11.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kas

serer blandt de i § 10 under a. og b. nævnte medlemmer samt 
nedsætter et forretningsudvalg på mindst 3 medlemmer til at 
varetage de løbende sager og afgøre mindre væsentlige spørgs
mål.



§ 12.
Bestyrelsen varetager skolens interesser og har pligt til at 

lade bygninger, inventar, undervisningsmateriel etc. holde i 
forsvarlig stand, ligesom den skal drage omsorg for, at om
bygninger og andre ændringer inden for skolens område udfø
res efter behov og på forsvarlig vis.

Ved køb, salg eller behæftelse af fast ejendom samt ved for
højelse eller nedsættelse af skolepenge kræves forældremødets 
godkendelse.

Bestyrelsens medlemmer forpligter ved deres underskrift i 
forening skolen på gyldig måde.

Ved daglige ekspeditioner underskriver bestyreren eller den, 
til hvem bestyrelsen giver fuldmagt.

Bestyreren.
§ 13.

Skolens bestyrer vælges, ansættes og afskediges af bestyrel
sen. Opsigelse skal fra begge sider ske med mindst 1 års varsel 
til fratrædelse ved skoleårets udløb.

Bestyrelsen har ret til under ganske særlige, alvorlige om
stændigheder at suspendere skolens bestyrer; dog skal der i så 
tilfælde uopholdelig indkaldes til et forældremøde, der træffer 
afgørelse m. h. t. spørgsmålet om endelig afskedigelse eller 
suspensionens ophævelse.

§ 14.
Bestyreren leder og fører tilsyn med undervisningen i skolen 

og er i så henseende ansvarlig såvel over for skolens autorite
ter som over for dens bestyrelse og forældremøderne.

For eksamensskolens vedkommende træffer bestyreren efter 
forhandling med lærerne ved denne afdeling afgørelse m. h. t. 
elevernes op- og nedrykning samt om indstilling af elever til 
gymnasie- eller anden højere undervisning.

For underskolens vedkommende træffes beslutning om ele
vernes op- og nedrykning af bestyreren efter forhandling med 
lærerrådet.

Bestyreren er ansvarlig for, at de lovbefalede indberetninger 



til skolens autoriteter bliver behørigt affattet og rettidigt ind
sendt.

§ 15.
Bestyreren fører det daglige tilsyn med skolens lokaler og 

inventar, renholdelse, opvarmning m. v.

Lærerne.
§ 16.

Lærerne ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstil
ling fra bestyreren.

Ved afskedigelse skal de regler følges, der til enhver tid er 
gældende enten ifølge overenskomst mellem „Den private real
skoles Bestyrerforening“ og „Den private realskoles Lærerfor
ening“ eller ifølge ministeriel bestemmelse angående lærernes 
retsforhold.

Endelig beslutning om læreres afskedigelse kan ikke træffes, 
uden at lærerrådets formand eller dennes stedfortræder har 
haft lejlighed til at udtale sig i sagen.

§ 17.
Alle fastansatte lærere, herunder også bestyreren, danner 

lærerrådet. Rådet vælger selv sin formand og fastsætter sin for
retningsorden.

Formanden er medlem af skolens bestyrelse (jfr. § 10).
Rådet deltager efter de i § 14 fastsatte regler i forhandling 

om elevernes op- og nedrykning samt om indstilling af elever til 
gymnasie- eller anden højere undervisning.

Rådet kan udtale sig om timefordeling og klassekvotient, om 
indførelse af nye undervisningsmidler, om årsprøvens ordning 
og omfang, for så vidt dette ikke er fastsat af højere instans, 
og om forbedringer ved skolelokalerne og disses forsyning med 
materiel.

Regnskabet.
§ 18.

Skolens regnskabsår løber fra den 1. august til den 31. juli. 
Regnskabet revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautori



seret revisor og af 2 af forældremødet valgte revisorer og skal 
foreligge afsluttet og revideret til eftersyn på skolen mindst 
8 dage før det ordinære forældremøde i september.

Skolens ophør.
§ 19.

Såfremt skolens ophør vedtages, skal forældremødet samtidig 
bestemme, ved hvem og hvorledes likvidationen skal foregå.

Når denne er afsluttet, skal der afholdes et forældremøde, på 
hvilket likvidationsregnskabet fremlægges til godkendelse, og 
bestemmelse tages angående skolens mulige formue.

Således vedtaget på forældremødet den 17. maj 1954.

Olaf Christensen. E. Fløytrup. O. Friis-Jensen. P. Grønbek.
Hans Chr. Hansen. Aage Jørgensen. Reinh. Kristensen.

Knud Pedersen. Ingeborg Willumsen.

Første gang vedtaget på det konstituerende forældremøde i Taastrup 
den 29. februar 1916.

Ændret på det ordinære forældremøde den 7. marts 1923.

CHR. STCHR’S EFTF. TAASTRUP


