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Bilag I
Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehoj Gymnasium
Fastsat i medfsr af $ l8 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for
almengymnasiale uddannelser mv. og $ 14 i vedtegterne for Aurehoj Gymnasiurn

Bestyrelsens opgaver
$ l. Bestyrelsen har folgende opgaver:
Overordnet at lede af den selvejende institution, herunder:
fastleggelse af institutionens indsatsomrider og strategi med afset i
skolens milsatning I gang &rligt
fastleggelse af institutionens lsn- og personalepolitik
ansettelse og afskedigelse afrektor
udpegning af intern revisor
godkendelse afbudgetogregnskab
stillingtagen til institutionens organisation, sesom kvalitetssikring,
regnskabsfunktion, intem kontrol, it-organisation og budgettering
At vere ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift og
for forvaltningen afdet statslige tilskud. Desuden sikre, at:
Undervisningsministeriet fEr den information, der er fastsat i geldende

o

o

o
o
o
o
o

o

o

o
o

o

lovgivning
at der folges op pl afrapporteringer om institutionens milsrtning og
strategi for uddannelserne og tilknyttede altiviteter pi kort og pi lang

sigt

at der folges op pi planer, inteme og eksterne evalueringer, samt tages
stilling til rapporter om institutionens uddannelsesresultater mv.
At forvalte institutionens midler, si de bliver til stsrst mulig gavn for
institutionens formil, ved bl.a. at:
sikre tilstedeverelsen af det nodvendige grundlag for revision og tage
stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes
underskrivelse
gennemgi institutionens perioderegnskaber og lignende i lsbet af hvert
regnskabsir, herunder godkende og vurdere budgettet og afuigelser

o

o

herfra
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Bestyrelse, formand og naestformand
$ 2. Bestyrelsen best6r af i alt 6 medlemmer med stemmeret. Desuden har
bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret, jf. vedtagtens $ 4 - 6 om bestyrelsens
sammensatning.
Stk. 2. Bestyrelsen skal jevnligt drofte bestyrelsens kompetenceprofil med henblik
pi at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne tilsammen har de kompetencer, der er nevnt

i$5stk.2ivedtegten.
Stk. 3. Bestyrelsen velger en formand og en naestformand blandt de udefra
kommende medlemmer, jf. vedtegtens $ 12. I tilfelde af formandens forfald
overtager n@stformanden de funktioner, der er tillagt formanden
Stk. 4. Rektor deltager i bestyrelsen msder uden stemmeret.
Stk. 5. Bestyrelsen kan i ovrigt tillade ikke-medlemmer at deltage i bestyrelsens
moder i et narmere angivet omfang.

Informationsgrundlag
$ 3. Det enkelte bestyrelsesmedlem har pligt til at sikre sig, at vedkommende
besidder den information, der er nodvendig for at varetage bestyrelseshvervet.
Stk. 2. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange at blive giort bekendt med
oplysninger vedrsrende institutionens forhold, herunder ethvert dokument, som
bestyrelsesmedlemmet sksnner nodvendigt for at varetage bestyrelseshvervet.
Anmodning herom rettes til bestyrelsens formand.
Stk. 3. Bestyrelsen kan i det enkelte tilfelde ved simpelt flertal beslutte, at bestemte
dokumenter eller oplysninger ikke skal gives til et bestyrelsesmedlem, sifremt et
sidan videregivelse er i strid med institutionens interesse eller vesentlige hensyn til
tredjemand.

Msder
$ 4. Bestyrelsen fastsetter en modeplan for Yz ttr ad gangen. Rektor udsender, inden
hvert mode, en dagsorden til medlemmeme, ledsaget af skriftligt materiale, som skal
behandles pA bestyrelsesmodet. Forslag til dagsorden drsftes med formanden inden
udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne. Et bestyrelsesmedlem kan foranledige
punkter sat pi den skriftlige dagsorden. Punkter skal meddeles til formanden og
rektor senest 7 dage far det fastlagte bestyrelsesmode.
Stk. 2. Bestyrelsens msder ledes af formanden.
Stk. 3. Der skal holdes mindst 4 msder Arligt. Mode skal endvidere afholdes, nir
mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsetter krav herom.
Stk. 4. Formanden skal sorge for, at medlemmeme ffir tilsendt de nodvendige
oplysninger til bedsmmelse af sagerne, normalt en uge for msdet.

Side 3 af 5

*

AUREHOJ GYMNASIUM

Stk. 5. Sifremt aftroldelse af bestyrelsesmsde ikke kan udskydes uden vrsentlig
ulempe for institutionen, kan bestyrelsen undtagelsesvis treffe beslutning ved
aftroldelse af telefonmode eller pi skriftligt grundlag.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nir mindst halvdelen af de
stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgorelser treffes ved simpel
stemmeflerhed. I tilfelde af stemmelighed er formandens - og i dennes fraver
nrstformandens - stemme afgorende.
Stk. 7. Til beslutning om endring af vedtegten, om ksb, salg eller pantsetning af
fast ejendom og om sammenlegning eller spaltning kraver, at mindst 213 af samtlige
stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

!-

$ 5. Bestyrelsesmsder har folgende fast punkter

pi

dagsordenen:

o Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmode
o Opfolgning pA beslutninger fra sidste bestyrelsesmode
o Skolens skonomi
o Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til
o

institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.
Andre punkter som rektor eller bestyrelsen snsker behandlet

Beslutningsreferat
$ 6. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige
bestyrelsesmedlemmer og af rektor. Tilsvarende gelder for beslutninger, der trrffes
ved aftroldelse af telefonmsde eller pi skriftligt grundlag. Referatet skal angive
bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder vesentlige oplysninger,
som ikke fremgi,r af det skriftlige materiale, hvortil der henvises i referatet.
Stk. 2. Er et bestyrelsesmedlem eller rektor ikke enig i bestyrelsens beslutning, har
vedkommende ret til at fE sin mening fgrt til referat.

Offentlighed
$ 7. Bestyrelsens modemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gores
offentligt tilgengelig. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af
forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, mi dog ikke offentliggores. Alle
personsager og sager, hvori indgir oplysninger om kontraktforhandlinger med
private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere kan
undtages for offentliggorelsen, hvis det pi grund afsagens beskaffenhed eller
omstandighedeme i ovrigt findes nodvendigt.
Stk. 2. I sager af fortrolig karakler har medlemmer tavshedspligt i henhold til
forvaltningslovens regler.
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Modepligt, habilitet
$ 8. Medlemmerne har pligt til at deltage i bestyrelsens msder.
Stk. 2. medlemmer, der er forhindret i at deltage i et mode, skal underrette
formanden herom inden msdets aftroldelse.
$ 9. Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give

afledning til tvivl om medlemmers habilitet. Underretningen skal si vidt muligt gives
inden msdets aflroldelse. Bestyrelsen afgor, om medlemmet kan deltage i
behandlingen af den pigreldende sag.

Arbejdsdeling mellem bestyrelsen og institutionens rektor og bestyrelsens tilsyn
med rektor
$ 10. Rektor har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for
virksomheden overfor bestyrelsen.
Stk. 2. Rektor skal,jf. $ 24 stk. 2 i lov nr. 575
almengymnasiale uddannelser mv. pise:

r
o
o
o

af9.juni

2006 om institutioner for

at uddannelseme gennemfsres i overensstemmelse med geldende regler,
at de undervisningsmassige forhold er forsvarlige,
at det afbestyrelsen godkendte budget overholdes, og
at instifutionens virksomhed i ovrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens
beslutninger og retningsl inj er.

Stk. 3. Rektor skal forelegge enhver disposition af vesentlig betydning for
institutions skonomiske eller driftmessige forhold for bestyrelsen, forinden
beslutning treffes. Endvidere er rektor forpligtet til at holde bestyrelsesformanden
orienteret om alle vesentlige forhold.
Stk. 4. Rektor varetager sekretariatsopgaver for bestyrelsen. Rektor udsender, inden
hvert msde, en dagsorden til medlemmeme, ledsaget af skriftligt matereale, som skal
behandles pi bestyrelsesmsdet. Forslag til dagsorden drsftes med formanden inden
udsendelse til bestyrelsesmedlemmeme, jf. $ 4, stk. l.
Stk. 5. Rektor forelegger udkast til budget for bestyrelsen. Budgettet skal belyse
institutionens drift, okonomi samt forventede investeringer.
Stk. 6. Rektor orienterer efter nermere aftale med bestyrelsen om ansettelse og
afskedigelse af personale.
Stk. 7. Rektor indstiller til bestyrelsen forslag om suspension, ivarksettelse af
tjenstlig undersogelse, udpegning afforhorsleder, ikendelse afdisciplinerstrafog
anhggelse af inj uriesogsmil.
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ndring af forretningsordenen
$ I I . Beslutning om endring af forretningsordenen treffes af bestyrelsen med

.1f,

simpelt flertal.

Vedtaget

pi

bestyrelsesmsde den 8. juni 2007

I bestyrelsen:
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