2.2.2.

Hvis der er nedsat et elevråd, udpeger elevrådet en tilforordnet uden
stemmeret, jfr. lovens§ 12, stk. 4.

2.2.3.

1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af
og blandt institutionens medarbejdere, jfr. lovens § 12, stk. 3. Medar
bejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har
stemmeret. Antallet af medlemmer udpeget af medarbejderne kan dog,
uden at det samlede antal stemmeberettigede medlemmer derved over
stiger 11, af bestyrelsen udvides med sigte på, at medarbejdere fra for
skellige skoler tilhørende institutionen kan være repræsenteret i besty
relsen, jfr. lovens§ 12, stk. 3, 2. pkt. Bestyrelsen træffer beslutning om
udvidelse af antallet af medlemmer udpeget af medarbejdere efter reglen
i§ 7, stk. 4. En sådan beslutning føjes til vedtægten som en allonge og
offentliggøres efter reglerne for offentliggørelse af institutionens vedtægt,
jfr. lovens§ 2, stk. 4.

2.2.6.

Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

2.2.7.

Medarbejdere og elever ved institutionen kan ikke ef ter pkt. 2.2.1. ud
peges som udefra kommende medlemmer af bestyrelsen.

§3

3.1.

Bestyrelsens funktionsperiode er fire år løbende fra førstkommende 1.
maj, efter at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt, jfr. dog
pkt. 14.2.

3.2.

Genudpegning kan finde sted. Vedrørende medlemmet udpeget ved
selvsupplering jf. pkt. 2.2.1. kan genudpegning dog kun finde sted en
gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af med
lemmet, der udpeges ved selvsupplering senest en måned inde i sin
funktionsperiode.

3.3.

Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem,
jfr. § 15 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, skal
medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberet-

3.

7.2.

Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder til og leder
bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møder skal
endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter
krav herom.

7.3.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmebe
rettigede medlemmer er til stede. Afgørelse træffes ved simpel stemme
flerhed, jfr. dog pkt. 7.4. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i
dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

7.4.

Til beslutning om ændring af vedtægten, herunder om udvidelse af an
tallet af bestyrelsesmedlemmer udpeget af medarbejdere, jfr. Lovens
§ 12, stk. 3, 2.pkt., om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, be
slutning om faglige temaer (værksteder), budgetfastsættelse samt ud
budsplacering (skoler) kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberet
tigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

7.5.

Bestyrelsen kan dog uanset pkt. 7.4. i særlige tilfælde og med tilladelse
fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet træffe en beslutning ved al
mindeligt flertal, hvis beslutningen er nødvendig for, at bestyrelsen i ti
de kan opfylde sine forpligtelser efter loven.

7.7.

Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samt
lige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i be
styrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

7.8.

Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater,
skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger,
der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må
dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår
oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende
forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for
offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller

5.

omstændighederne 1 øvrigt findes nødvendigt.

§8

8.1.

Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse
med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godkendelse af
udgifter ved tjenesterejser i staten.
§9

9.1.

Forretningsordenen, jfr. lovens § 17, skal som minimum fastlægge reg
ler om følgende indhold:

9.1.2.

Arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side
forstanderen, herunder med regler om muligheder for delegering.

9.1.3.

Institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den in
terne kontrol, it, organisering og budgettering, samt institutionens løn
og personalepolitik.

9.1.4.

Fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af besty
relsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kom
petenceprofil.

9.1.5.

Opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om
institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapport om institutio
nens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringshold, pengestrømme
m.v.

9.1.6.

Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.

9.1.7.

Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af
regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afgivelser herfra.

9.1.8.

Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revisionen.

6.

12.2.

I forbindelse med indsendelse af arsrapporten skal bestyrelsesmedlem
merne afgive en erklrering om, at de opfylder betingelserne for at vrere
medlem af bestyrelsen, jfr. § 15 i lov om institutioner for forberedende
grunduddannelse.

Kapitel 8: Formue og nedlaeggelse

§ 13
13.1.

Ved institutionens nedlreggelse forestas likvidationen af et likvidations
udvalg pa tre medlemmer, der udpeges af Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er
nedsat.
Kapitel 9: lkrafttraedelse

§ 14
14.1.

Vedtregten trreder i kraft den 15. marts 2019 eller hvis samtlige udefra
kommende medlemmer af bestyrelsen pa dette tidspunkt endnu ikke er
udpeget efter vedtregtens § 2 - pa et tidspunkt snarest derefter, hvor
samtlige udefra kommende medlemmer af bestyrelsen er udpeget efter
vedtregtens § 2. I sidstnrevnte tilfrelde fastsretter bestyrelsen ved en al
longe til denne vedtregt, underskrevet af alle udpegede medlemmer af
bestyrelse, tidspunktet for vedtregtens ikrafttrreden, jfr. dog lovens § 2,
stk. 4, 2.pkt.

14.2.

Funktionsperioden for den bestyrelse, der tiltrreder i 2019, varer frem til
30. april 2022.

Godkendt af Undervisningsminister Merete Riisager den 19. september 2018.
Saledes vedtaget pa FGU Syd- og Midtfyns bestyrelsesm0de den 21. juni 2019.
Offentliggjort på FGU Syd og Midtfyns hjemmeside den 1. juli 2019.
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