Vedtrgt for Aurehoj Gymnasium
Kapitel

l:

Nayn, hjemsted og

formll

$ l. Aurehoj Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Geolofte
Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen
voksenuddannelse m.v. Institutionens CvR-nummer er 29546746.
$ 2. Instih-ltionen er oprettet den l. januar 2007 ved Aurehoj Amtsgymnasium overgang fra at v€re en
amtskommunal institution til en s€lvejende institution,jf. $ 14, $k. 4, i lov nI. 590 af24.juni 2005, som lendret ved
$ 64, nr. 2, i lov nr. 5?5 af9. juni 2006.

formil er i overensslemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde
gymnasiale uddannelser. Instirutionens aktuelle udbud af uddannelser fremgir af det til vedtegten vedheftede bilag
med bestyrelsens underskrift er.
Stk. 2. hstitutionen kan i tilknytning til uddannelseme, jf. stk. 1, gennemfore indtregtsdekket virksomhed i
overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom.
$ 3. Institutionens

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensretnilg
$ 4. Institutionen ledes afen bcstyrclse pl 6 medlemmer med stemmsret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer
uden stemmerct. Medlemmer med stemmeret skal vere myndige.
Stk. 2. Bestyrelsen sammensettes saledes:
1) 4 udefrakommende medlemmer:
I medlem udpeges af Rektorkollegiet efter indstilling fra den siddende bestyrelsen
I medlem udpeges af Skoleinspektorkedsen i Gentofte Kommune efter indstilling fra den siddende bestyrelse

I
I

medlem udp€ges ved selvsupplering, fra musiklivet
medlem, der udpeges af kommunalbestyrelseme i regionen i forening.
2) I medlem med stemmerct og I medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrida blandt deltagere i uddannelse
ved institutionen. Elevradet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medierq som er foldt l8 ir, der har
stemmeret3) I medlem med *emmeret og I medlem uden stenmeret, der udpeges af og blandt instihrtionens medarbejdere.
Medarbejdeme tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har siteDmeret.
Stk. 3. Bestyrelsen bsr have en ligelig sammensatning afkvinder og mend.
Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. l, udpeges som

udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 5. Institutionens leder, jf. $ 15, der er bestyrcls€ns seketar, deltagq i bestFelsesmsdeme uden stem&eret.

Blandt dc udefrakommende medlemmer, jf- $ 4, stk. 2, nI. l, skal der varc medlernmer, der har erfaring fra
erhvervsliv, grundskoleseltor og den videregiendc uddannelsessektor.
Stk. 2. De udefrakommende medlemrner udpcges i dercs personlige egenskab og skal tilsamm€n have erfaring med
uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og okonomi, herunder vurdering af budgater og
regnskaber samt uddannelseskvalitet.
$ 5.

$ 6. Bestyrelsens funklionsperiode er 4 ir lobende fra fsrslkommende 1- maj efter, at valg til kommunalbestyrelser
har veret afholdt.
Stk. 2. Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det ryldte 70. er.
Stk. 3. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog
kun finde sted €n gang.
Stk. 4. Hvis el medlem ikke langere opfylder betingelseme for at vere medlem, jf. $ 17 i lov om institutioner for
almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., skal msdlemmet udtrede af b€stfels€n
ojeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skat hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af

funktionsperioden.
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Kapitel 3: Bestlrelsens opgayer og ansvar
$ 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlagger institutionens melsetning og strategi for uddannelseme og tilknynede aktiviteter pa
kort og pe langt sigt samt godkender budget og regnskab.
$ E. Besyrelsen er over for undewisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen
de statslige tilskudStk. 2. Bestyr€lsesmedlemmeme hafter ikke personligt for institutionens akonomiske forpligtelser. For
bestyrelsens medlemmer gelder dansk rets almindelige erstatningsregler.

af

forvaltc institutionens midler, si de blive til stnst mulig gavn for institutionens formil.Iaden
for dette formal og under de vilkir, der er faslagt i lovgivningen eller i medfsr af denne, disponcrer bestyrelsen frit
ved anvendelse af de statslige tilskud og ovrige indtegter under &.
Stk. 2. Institurionens midler anbringes med undtagelse af nodvendig kassebeholdning efter bestemmelseme i $ 21,
sk. 3 og 4, i lov om institutioner for almengymaasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Stk. 3. Alle vrrdipapirer tilhsrende institutionen skal vare noterct i institutionens navn.
$ 9, Bestyrelsen skal

$ 10. BestFelsen ansatter og afskediger institutioncns leder og godkender efter indstilling fra lederen ansettels€ og
afskedigelse af institutionens ovrige personale.
Stk. 2. Bestlrelsen skal folge de af finansministeren fastsatte eller aftalte besterrunelser om lsn- og
anslettelsesvilkar, herunder om pensionsforhold, for det personale, dcr er ansat ved institutionen.
$ 11. Bestyrelsen udpeger institutionens ilteme revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af $ 42, stk. 3, 2.
pkt., og $ 43 i lov om institutiouer for almengymtrasiale uddannelser og almen vokscnuddannelse m.v.
Stk. 2. Besryrelsen underretter Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede inteme revisor og om
skift af intem revisor.

Kapitel 4: Best!'relsens arbejde
$ 12. Bestfelsen valger blandt de udefrakommende medlemmsr, jf. $ 4, s1k. 2, nr. l, sin formand og nastformand.
Stk. 2. Formanden - og i dennes fravfi nastformanden - indkalder til og leder besryrelsens msder. Der afholdes
mindst 4 moder erligt. Msde skal endvidere alholdes, nir mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsetter krav herom.
Stk. 3. Bestyrels€n er beslutningsdygtig, nir mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Afgorelser traffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk.4.I tilfelde afstemmelighed er formandens - og i dennes
fraver nastformandens - stemme afgorende.
Stk. 4. Tit b€stutning om endring af vedtagten, om kob, salg eller pantsetning af fast ejendom og om
sammenlcgning eller spaltning kreves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer
stemmer h€rfor.
Stk. 5. Bestyrelsens beslutnitrger optages i et referat, der underskriv€s af samtlige b€styrclsesmedlcmmer. Et
bestyrelsesmedlem, der ikkc er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at fr sin mening fsn dl rcferat.
Stk. 6. Bestyrelsens msd€materiale, herunder dagsordener og referater, skal gores offentligt tilgangelige. Sager,
dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, me dog ikke
offentliggores. Alle personsager og sager, hvori indg6r oplysniager om kontraktforhandlinger med private eller
tilsvarende forhandlinger med offentlige samaIbejdspartnere, kan undtages for offentliggerelsen, hvis det pi gmnd
af sagens beskaffenhed eller omstendighedeme i swigt findes nodvendigt.
0 13. Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et sErskilt vederlag efter de afUndervisningsministeri€t fastsafte
regler herom.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmemes rejseudgifler og owige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af
institutionen efter regleme om godtgorelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.
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$ 14. Bestyrelsen fasts?etter en forretningsorden for sir virke. Foretningsordenen skal som midmum fastlagge:
l) Retningslinjer for formandens og n:estformandens rolle.
2) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og institutionens leder.
3) Raningslinjer for bestyrelsens tilsyn med institutionens leder4) Retningslinjer for bestyrelsens opfolgning pi afrapporteringer om institutionens melsatning og strategi for
uddannelseme og tilkn),ttede aktiviteter pi kort og pa langt sigt.
5) Retningslinjer for bestyrelsens droftelser om best,.relsens kompaenceprofil.
6) Bestyrelsens ptigt tit at tage stilling til institutionens organisation, sisom kvalitetssikring, regnskabsfunktion,
intem konkol, it-organisation og budgettering.
7) Bestyrelsens pligt til at fastleegge institutionens I6n- og peBonalepolitik.
8) Bestyrelsens pligt til at skaffe sig de oplysninger, der er nodvendige til opfyldelse afdens opgaver.
9) Bestyrelsens pligt til at folge op pi planer, inteme og eksteme evalueringer, budgetter og lignende samt tage
stillirg til rappoder om institutionens uddannelsesresultateq likvidita, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold,
p€ngestromme m.Y.
l0) Bestyrelsens pligt
I I ) BestFelsens

til at tage stilling til indholdet afrevisionsprotokollen forud for dennes underskivelse.
pligl til at gennangi institutionens perioderegnskaber og lignende i lobet af hven regnskabsir og

herunder vurdere budgettet og afvigelser herfra.
l2) Bestyretsens pligt til at sike tilstedevarelsen afdet nodvendige grundlag for levision.
13) Bestyrelsens pligt til at opstille procedurer, der sikrer, at UDdewisningsministeriet fir den information, der er
fastsat i geldende lovgivning, for al fore tilsyn med og folge op p6 insitutionens udvikling.

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse
$ 15. Institutionens leder har dcn daglige ledelse afinstitutionen og er ansvarlig for virksomheden over for
bestyrelsen.
Stk. 2. Lederen skal eter retningslinjer fastsat afbestyrelsen e igt til bestyrelsens afgive fontag om det arlige
budget og planlegningen af institutionens uddannelser og tilknyttede akiviteter.

Kapitel 6: Tegningsret
$ 16. Institutionen tegnes afbesryrelsens formand og iDstitutionem leder i forening eller afen afdisse i tbrening
med bestyrelsens nestformand.

Kapitel 7: Regnskrb og revision
$ 17. lnstitutionens regnskabsar er finansiret.
Stk. 2. Institulionens regnskaber revideres af Rigsrevision€n i henhold til g 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens
regnskaber m.m. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henlold til $ 9 i lov om revisionen afstatens
regnskaber m.m- aftale, at rcvisionsopgayer varctages i et nermere fastlagt samarbejde mellern Rigsrevisioneu og
den i $ 11 nalnte inteme revisor.
Stk. 3. Ved regnskabsarets afslutning uda6ejder institutionen i overensstemm€lse med regler fastsat af
undervisningsministeren en irsrapporl. lnstitutionens regnskabsforing skal folge de rcgler, der er fastsat af
undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.
Stk.4. Arsrapporten underskives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med
indsendelse af irsrapporten skal bestyre lsesmedlemmeme afgive en erk.laring pi tro og lov€ om, at de opfylder
betingelseme for at vere medlem af bestyrelsen, jf. $ 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og
almen voksenuddamelse m.v.

Kapitel 8: NedlEggelse
$ 18. Beslutning om nedlaggelse af institutioneo traffes af undervisningsministeren, jf. $ 5, stk.

l, i lov om
institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Stk. 2. Ved institutiooens nedleggelse foresis likvidationen af et likvidationsudvalg pe 3 medlemmer, der udpeges
af bestyrelsen. Institutionens b€styrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.
S 19. Nettoformuen, opgiort pa likvidationstidspunktet,

tilfaldq

statskassen,

jf.

$ 5, stk. 3,

i lov om institutioner for

almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
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Kapitel 9: Ikrafttradelse mY.
$ 20. Denne vedt.egt tneder i kraft ved undervisningsministerens godkendelse, der gives rned virftning fn l. januar
2007. Den midlertidige kyrelse fortsaner indtil en bestyrelse er udpega i henhold til $ 4, stk. 2, for pe riodea
indtil den fsrste ordinere funktionspedode begynder, jf. $ 6, stk. l.
Stk- 2. vedtegten kan ikke aendres uden undervisningsministerens godkendelse. Da pihviler bestyrelsen til enhver
tid al ajourfsre det i $ 3, stk- l, 2. pkt., navnte bilag.

Saledes vedtaget pa bestlrelsesmodet den 14-12-2006
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