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Bestyrelsen ved Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier fremsætter forslag til ændring af
foreningens vedtægt.
Ved foreningens årsmøde i oktober 2019 vil bestyrelsen anmode foreningens medlemmer om at godkende
bestyrelsens fremsatte forslag til ændring af foreningens vedtægt.
Bestyrelsen stiller forslag om følgende ændringer:
a)
Det foreslås tilføjet og indarbejdet i de relevante bestemmelser i vedtægten, at den til enhver tid siddende
formand har stemmeret og er opstillingsberettiget ved årsmødet, hvis denne er fuldtidsfrikøbt til foreningens arbejde. Formandens stemmeret og opstillingsberettigelse er dermed uafhængig af et ansættelsesforhold eller en tilknytning til en medlemsskole.
Når en kandidat første gang stiller op til foreningens bestyrelse, skal vedkommende være ansat i en medlemsskoles ledelse eller være valgt til en medlemsskoles bestyrelse. Men hvis vedkommende efterfølgende
udpeges som formand for foreningens bestyrelse og bliver fuldtidsfrikøbt til dette hverv, vil det med vedtægtsændringen ikke fremadrettet være et krav, at den pågældende formand er ansat på eller tilknyttet en
medlemsskole.
I henhold til de gældende vedtægtsbestemmelser skal bestyrelsens medlemmer, herunder formanden,
have formel ansættelse ved en medlemsskole eller være valgt til en medlemsskoles bestyrelse. Dette betyder, at foreningen med en medlemsskole må udarbejde og indgå formelle aftaler om den pågældende formands fortsatte juridiske tilknytning til medlemsskolen. I praksis har formanden ingen fortsat tilknytning til
medlemsskolen, men arbejder fuldtids for foreningen. Vedtægtsændringen vil lette den proces, der opstår,
når foreningens bestyrelse skal konstituere sig og vælge formand.
Siden 2006 har det været praksis, at foreningens formand har været fuldtidsfrikøbt.
Bestyrelsens forslag til ændring vil fortsat sikre, at kandidater til foreningens bestyrelse har formel tilknytning til en medlemsskole ved den første indtræden i bestyrelsen. Men forslaget giver større fleksibilitet og
sikkerhed for, at bestyrelsen kan vælge en fuldtidsfrikøbt formand, som formelt og reelt kan slippe egen
ansættelse eller tilknytning til en bestemt medlemsskole.
For medlemsskolen betyder det, at det bliver enklere, når en ny person skal ansættes til skolens ledelse eller vælges som bestyrelsesmedlem i stedet for personen, der er tiltrådt som fuldtidsfrikøbt formand i Danmarks Private Skoler.
Forslaget indebærer desuden den bestemmelse, at i det øjeblik formanden nedlægger hvervet, frivilligt eller ufrivilligt, så skal vedkommende træde ud af foreningens bestyrelse, såfremt vedkommende ikke reelt
og i praksis er ansat i en medlemsskoles ledelse eller er valgt til dens bestyrelse.
b)
I vedtægtens §3, stk. 6 stiller bestyrelsen forslag om en skærpet eksklusionsparagraf. I dag har bestyrelsen
ikke mulighed for at ekskludere medlemmer af foreningen. Eventuel eksklusion skal indstilles til årsmødets
afgørelse.

1

Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsen fremadrettet får den reelle kompetence til at ekskludere medlemmer. Men et medlem, der bliver ekskluderet af foreningens bestyrelse, vil fortsat kunne bede om, at
eksklusionen efterfølgende optages til drøftelse og prøvelse ved foreningens årsmøde.
Baggrunden for dette forslag er, at foreningens bestyrelse, bl.a. i lyset af de senere års offentlige sager og
medieomtale af frie grundskoler, der ikke agerer i henhold til lovgivningen, ser et behov for, at foreningens
bestyrelse selvstændigt kan træffe afgørelse om eksklusion af medlemsskoler i henhold til foreningens formål og vedtægt samt af hensyn til foreningens offentlige ry og rygte og øvrige medlemmers ordentlige vilkår.
Optagelse af medlemmer af foreningen forelægges og besluttes i dag af foreningens bestyrelse. Den foreslåede mulighed for bestyrelsen til at træffe afgørelse om eksklusion vil skabe en ensartethed og ligevægt
ift. bestyrelsens kompetence.
Det skal understreges, at dette forslag ikke stilles på baggrund af konkrete pågående sager eller forhold.
c)
Det foreslås, at valgperioden for bestyrelsens medlemmer ændres fra 2 til 3 år.
Baggrunden for dette forslag er et ønske om at sikre en større kontinuitet i bestyrelsens arbejde.
I dag vælges bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Ved hvert årsmøde er der fire bestyrelsesmedlemmer på valg. Det betyder i realiteten, at der er risiko for, at halvdelen af bestyrelsens medlemmer udskiftes hvert år, hvilket ikke kan undgå at skabe større forstyrrelser og brud i bestyrelsens arbejde.
Bestyrelsen har drøftet ønsket om en længere valgperiode ift. det vigtige foreningsdemokratiske princip
med, at medlemmerne har god indflydelse på bestyrelsens sammensætning med regelmæssige mellemrum. Det er bestyrelsens vurdering, at forslaget om en 3-årig valgperiode er hensigtsmæssig og rimelig.
Det foreslås desuden i forlængelse af ovenstående, at antallet af valgte suppleanter ændres fra 2 til 4 (2 fra
skolernes bestyrelser og 2 fra skolernes ledelser).
De ovenfor nævnte forslag kan findes i deres fulde længde, indarbejdet og sammenlignet med foreningens
gældende vedtægt på foreningens hjemmeside og i årsmødematerialet.
Den seneste ændring i foreningens vedtægt skete ved årsmødet i 2016 i forbindelse med foreningens optagelse af private gymnasier og studenterkurser og sammenlægningen med foreningen af Private Gymnasier
og Studenterkurser.
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