
 

 

 

           Vedtægter 
for den selvejende institution Ringe Fri- og Efterskole 

 
 

Hjemsted og formål 
 

§ 1 
 

„Ringe Fri- og Efterskole” er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i 
Faaborg-Midtfyn kommune. Skolen er oprettet år 1875. Skolens adresse er Rolighedsvej 25, 
5750 Ringe og den har CVR-nummer 58937517 
 
Skolen udbyder:  
- Grundskole med 1. – 9. klassetrin, børnehaveklasse samt fritidsordning for 0. – 3. klassetrin. 
- Efterskole kan udbyde 9. og 10. klassetrin. 

 
§ 2 

 
Ringe Fri- og Efterskole vil drive fri- og efterskole efter de til enhver tid gældende love  og regler 
for friskoler, private grundskoler og frie kostskoler.  
  
Skolens overordnede formål er at drive skole med rod i den grundtvig-koldske skoletradition 
med livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.  
 
Skolen vil i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed 
og folkestyre, samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og 
respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem køn-
nene. 

 

Skolens drift 
 

§ 3 
Stk. 1.  
Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, økonomiske bidrag fra skolekred-
sen og eventuelt bidrag fra andre.  
 
Stk. 2. 
Skolens midler må alene komme skolens undervisnings- og skolevirksomhed til gode.  
 
Stk. 3.  
Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til skolens undervisnings- og skole-
virksomhed, herunder byggeforanstaltninger, udvidelser samt konsolidering, for at imødegå 
eventuelle fremtidige underskud. 
Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen andel af skolens formue eller til udbytte af nogen art. 
 
Stk. 4. 
Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.  
 
 

Forældrekreds og skolekreds 
 

§ 4 
Stk. 1.Forældrekredsen består af forældre til børn på friskolen. Forældrenes rettigheder i med-
før af ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og denne vedtægt gælder den eller de per-
soner, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i offentligt anerkendt plejefor-
hold. 
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Stk. 2. 
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med 
undervisningen i henhold til ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”. Forældrekredsen 
fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet jf. § 5.  
 
Stk. 3.  
Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består (jf. Stk. 1) af forældre til børn i 
friskolen.  
Forældre til børn i efterskolen har, så længe de har børn på efterskolen, automatisk ret til med-
lemskab af skolekredsen.  
  
Stk. 4 
Følgende andre kan søge medlemskab af skolekredsen: Private myndige personer, herunder tid-
ligere forældre, som føler tilknytning til skolen og er villige til at støtte dens formålsbestemte 
drift 
Medlemskab af skolekredsen skal godkendes af bestyrelsen, hvilket vil blive behandlet på først 
kommende ordinære bestyrelsesmøde. Afslag på medlemskab kan både, af den person bestyrel-
sen har afslået, eller af et mindretal i bestyrelsen, forelægges, til behandling på en generalfor-
samling. 
 
Stk. 5.  
Bestyrelsen fastsætter et skolekredskontingent, som opkræves mindst en gang årligt. Medlem-
mernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.  
Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtigelser.  
 
Stk. 6 
Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmerne 
er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Besty-
relsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et eventuelt 
mindretal i bestyrelsen.  
Forældre til børn på friskolen kan ikke suspenderes fra skolekredsen, så længe de har børn på 
skolen. Medlemskab af skolekredsen ophører, såfremt der ikke tegnes personligt medlemskab 
samtidig med udmeldelse af skolen.  
 
Stk. 7. 
Medlemskab af skolekredsen giver adgang til på generalforsamlingen at afgive stemme.  
Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
Stk. 8.  
Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i de af bestyrelsen godkendte  årsrapporter , drifts- 
anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, 
der sendes til offentlig myndighed. 
Skolens medarbejdere har ligeledes ret til indsigt i ovennævnte materiale. 
Bestyrelsen kan udstrække retten til andre, og bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for ret-
ten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavsheds-
pligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.  
 
 

Tilsyn 
 

§ 5 
 

Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med friskolens almindelige virksomhed. Forældre-
kredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves. Friskolen skal i øvrigt 
følge tilsynsreglerne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”. og de i henhold hertil ud-
stedte bekendtgørelser. 
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Generalforsamling 
 

§ 6 
Stk. 1 
Generalforsamlingen består af forældrekredsen og skolekredsens øvrige medlemmer. Bestyrel-
sen skal på generalforsamlingen på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekred-
sen. 
 
Stk. 2 
Bestyrelsen og generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om ændringer i vedtægterne 
jf. § 13. 
Generalforsamlingen træffer beslutningen om skolens nedlæggelse jf. § 14. 
 
Stk. 3 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen inden udgangen af april måned.  
Den indkaldes af bestyrelsen, med mindst 21 dages varsel, ved opslag på skolens intranet og 
mail/almindeligt brev til øvrige medlemmer uden adgang til skolens intranet, med mindst føl-
gende dagsorden: 
  

1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsen aflægger beretning  
3. Forstanderens beretning  
4. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering 
5. Forelæggelse af budget for indeværende år til orientering  
6. Indkomne forslag  
7. Valg af forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer (jf. § 4 stk .1)  
8. Valg af skolekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer (jf.§ 7, stk.4) 
9. Valg af suppleanter  
10. Eventuelt  

 
Stk. 4 
Forslag, som måtte ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.  
Forslag bekendtgøres på skolens intranet og pr.mail/almindeligt brev til øvrige medlemmer 
uden adgang til skolens intranet senest 7 dage før generalforsamling. 
 
Stk. 5 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 
1/5 af skolekredsens medlemmer skriftligt anmoder herom. Den indkaldes som ordinær gene-
ralforsamling sammen med en dagsorden.  
 
Stk. 6 
Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindeligt stem-
meflertal, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer 
dog med undtagelse af beslutning om nedlæggelse af skolen jf. § 14 stk 1. 
 
Stk. 7 
Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis mindst ét medlem ønsker det. 
 
Stk. 8  
Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. 
Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen. 
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Bestyrelsens sammensætning 
 

§ 7 
 
 
Valg til bestyrelsen: 
 
Stk.1. 
Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning iht. lov om ligestilling af 
kvinder og mænd. 
 
 
Stk. 2.  
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og skal sammensættes af 2 medlemmer valgt af og blandt 
forældre til børn på friskolen (jf. § 4 stk. 1), mens 5 vælges af og blandt alle medlemmer i skole-
kredsen (jf. § 4 stk. 3) heraf skal 2 være enten nuværende eller tidligere efterskoleforældre, eller 
myndige tidligere efterskoleelever, som er medlemmer af skolekredsen. 
Skolen har altså 2 vælgende organer. 
Forældre og skolekredsmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 
 
Et eller flere bestyrelsesmedlemmer kan af det vælgende organ afsættes i funktionsperioden, 
såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistilllidsvotum til 
den/de pågældende. 
Dagsordenen for det afsættende organs møde skal indeholde et punkt om afstemning om afsæt-
telse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer samt et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelses-
medlemmer. 
Afsættelse af disse bestyrelsesmedlemmer sker ved almindelig stemmeflerhed. 
Genvalg kan finde sted. 
 
 
Stk. 3. 
Valg af og blandt forældrekredsmedlemmer: 
Stemmeberettigede og valgbare er forældre med forældremyndighed til børn i friskolen, og kan-
didater til dette valg kan kun foreslås af forældre. 
Forældrekredsvalgte repræsentanter vælges/afgår jf. § 7 stk. 5. 
Der kan kun stemmes på én kandidat. 
Valg af en suppleant for forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer: 
Suppleant kan foreslås på generalforsamlingen, og valgproceduren er den samme som til valg af 
og blandt forældre. 
Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i 
valgperioden udskrives af skolen mod forælderens ønske. Ligesom de sidder i hele valgperioden 
uagtet, at de ikke længere er forældre på skolen.  
 
 
Stk. 4. 
Valg af og blandt skolekredsmedlemmer: 
Stemmeberettigede og valgbare er skolekredsmedlemmer, som ikke er medarbejdere eller ele-
ver på skolen, og kandidater kan foreslås af skolekredsmedlemmer. 
Skolekredsmedlemmer vælges/afgår jf. § 7 stk. 5. 
Der kan kun stemmes på en og højst to kandidater  jf.  §7 stk. 5 afsnit 3 
Valg af en suppleant for skolekredsmedlemmer: 
Suppleant kan foreslås på generalforsamlingen, og valgproceduren er den samme som til valg af 
skolekredsmedlemmer. 
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Stk. 5. 
Valg til bestyrelsen: 
To medlemmer blandt enten nuværende forældre til elever på efterskolen, tidligere efterskole-
forældre eller myndige tidligere elever på efterskolen, som er medlem af skolekredsen.  
En er på valg i lige år, og en er på valg i ulige år. 
 
To medlemmer fra forældrekredsen på friskolen. 
En er på valg i lige år, og en er på valg i ulige år.  
 
Tre medlemer af skolekredsen som der ikke er krav til udover at være myndig og medlem af 
skolekredsen.  
To er på valg i lige år, og en er på valg i ulige år. 
 
Valgbare er skolekredsmedlemmer, som ikke er medarbejdere eller elever på skolen, og kandi-
dater kan foreslås af skolekredsmedlemmer. 
Stemmeberettigede er medlemmer af skolekredsen.  
Medarbejdere, der er forældre til børn på skolen, har, uden at være valgbare, stemmeret ved 
valg til bestyrelsen i kraft af at være forældre og dermed automatisk medlem af skolekredsen. 
 
 
Stk. 6. 
Der vælges to suppleanter hvert år, en fra forældrekreds og en fra skolekredsen. 
Ved stemmelighed foretages omvalg blandt de, der har lige mange stemmer. 
Ved indtræden i bestyrelsen sidder suppleanten i hele den resterende valgperiode.  
 
Stk. 7. 
Friskoleforældre kan opstille til alle valg på nær de to øremærkede pladser til efterskoledelen. 
Medarbejdere, der er forældre til børn på skolen, har uden at være valgbare stemmeret ved valg 
til bestyrelsen i begge valgorganer. 
 
Stk. 8. 
Skriftlig forslag til kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlin-
gen. 
 
Stk. 9. 
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være 
registreret i CPR med bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig. 
 
Stk. 10. 
Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automa-
tisk. Så fremt dette ikke er muligt, kan et forældrekredsmedlem indtræde for et skolekredsmed-
lem, men ikke omvendt.  
Hvis det ikke er muligt, at den anden suppleant kan indtræde, skal der vælges et nyt medlem 
hurtigst muligt for resten af perioden. 
Et bestyrelsesmedlem udtræder øjeblikkeligt af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere op-
fylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen jf. lov om friskoler, private 
grundskoler og frie kostskoler. 
 
Stk. 11. 
Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte. 
 
Stk. 12. 
Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted. 
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Bestyrelsens opgaver og ansvar 
 

§ 8 
Stk. 1.  
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. 
Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, 
at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig over for under-
visningsministeren for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen er 
tillige ansvarlig over for skole- og forældrekreds.  
 
Stk. 2.  
Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen.  
Forstanderen kan enten være daglig leder af friskolen eller af efterskolen.  
 
Bestyrelsen ansætter og afskediger derudover den daglige leder af den skoleform hvor forstan-
deren ikke er daglig leder.  
Bestyrelsen ansætter og afskediger vicelederen på henholdsvis friskole og efterskole, samt øv-
rige medarbejdere med ledelsesfunktioner. 
Efter indstilling fra forstanderen. 
 
Stk. 3.  
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, udnævner revisor, 
fastsætter elevbetalingen, skolepenge, kontingenter samt forældrebetaling for skolefritids-ord-
ninge og godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus. Bestyrelsen godken-
der en plan for efterskolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.  
 
Stk. 4.  
Bestyrelsen er ansvarlig for skolens vedtægt, samt overholdelse af bestemmelser i ”Lov for fri-
skoler og private grundskoler” og ”Lov om frie kostskoler” 
 
Stk. 5.  
Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport i overensstemmelse med de gæl-
dende regler, og for at årsrapporten indsendes til ministeriet inden for den fastsatte frist, og at 
alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet årsrapporten. 
 
Stk. 6.  
Bestyrelsen skal omgående underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine be-
talinger, begæres konkurs eller der i øvriget er fare for, at skolens virksomhed må indstilles. 
 
Stk. 7.  
Bestyrelsen er ikke, ved udøvelsen af bestyrelseshvervet, forpligtet af beslutninger truffet af  
generalforsamlingen. 
 
Stk.8. 
Bestyrelsen træffer beslutning om et hvert spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at 
træffe beslutning om.   
 

 
Bestyrelsens arbejde m.v. 

 

§ 9 
Stk. 1. 
Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt. 
 
Stk. 2. 
Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidigt, hvilke sager 
der skal behandles. 
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Stk. 3. 
Formanden leder forhandlinger og afstemninger på ordinære bestyrelsesmøder og sørger for, at 
beslutninger og eventuelle afstemningsresultater indføres i en protokol. 
Hver protokol underskrives af mødets stemmeberettigede deltagere. Enhver af disse er beretti-
get til kort, at få sin afvigende mening indført i protokollen. Konstareret inhabilitet skal indføres 
i protokollen. 
Protokollen opbevares på skolen. 
 
Stk. 4. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af medlemmerne er til stede. Beslutninger 
træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Ved beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst fem af samtlige 
stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for. 
 
Stk. 5.  
For bestyrelsen gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Et besty-
relsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk 
eller særlig personlig interesse. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokol-
len, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. 
 
Stk. 6.  
En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens 
interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herun-
der økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapital 8 om tavs-
hedspligt m.v. 
 
Stk.7. 
Bestyrelsen kan indkalde repræsentanter for skolen til, uden stemmeret, at deltage i bestyrel-
sesmøderne. 
 
Stk. 8.  
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af 
skolens midler. 
 
Stk. 9..  
Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden, hvor det daglige bestyrelsesarbejde mv. beskrives, 
herunder hvordan bestyrelsesmøderne afholdes.  

 
 

Skolens daglige ledelse og øvrige personale 
 

§10 
Stk. 1.  
Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det overordnede pæda-
gogiske ansvar.  
 
Stk. 2.  
Ved forstanderens fravær udover en måned skal der konstitueres en forstander. 
 
Stk. 3. 
Forstanderen ansætter og afskediger skolens fastansatte medarbejdere, vikarer og tidsbegræn-
set hjælp. Forstanderen kan uddelegere denne opgave til øvrige ledere. 
Bestyrelsen orienteres på forhånd om afskedigelse og ansættelse af fastansatte medarbejdere. 
 
Stk. 4.  
Forstanderen samt alle medarbejdere er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapi-
tel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v. jf. friskolelovens § 5 stk. 10. 
 



           
 

8 

Regnskab og revision 
 

§ 11. 
Stk. 1.  
Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for 
og revision af friskoler, private grundskoler og frie kostskoler. 
 
Stk. 2.  
Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden fremlæggelse 
for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at 
de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen. 
 
Stk. 3.  
Regnskabsåret er kalenderåret. 
 

Tegningsret 
 

§12 
 

Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med forstanderen eller en af disse i forening 
med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives pro-
kura. 
 
 

Vedtægt og vedtægtsændringer 
 

§ 13 
Stk. 1.  
Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med 
anden skoleform samt ved ændring af skoleform skal en ny vedtægt godkendes af Under-
visningsministeriet. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens 
formål, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæg-
gelse. 
 
Stk. 2.  
Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægt er i overensstemmelse med loven. 
 
Stk. 3.  
Ændring af vedtægten skal vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 
almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.  
 
Stk. 4.  
Vedtægtsændringer, som Undervisningsministeriet skriftligt har pålagt skolen, eller som følger 
af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst to 
tredjedeles flertal. Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom. 
 
 
 

Nedlæggelse 
 

§ 14 
Stk. 1.  
Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af 
alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes 
efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlem-
mer. 
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Stk. 2.  
Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestem-
melsen, skal den nedlægges. 
 
Stk. 3.  
Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse 
af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvida-
tion. 
 
Stk. 4.  
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgø-
relse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstem-
melse med stk. 5. 
 
Stk. 5.  
Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der 
støttes i henhold til gældende regler om friskoler, private grundskoler og frie kostskoler. 
Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere 
vedtægt. 
 
 
 
Denne vedtægt erstatter den af Undervisningsministeriet godkendte vedtægt pr. 22. juli 2009 
 
 
 
Vedtaget på generalforsamlingen den 9. marts 2022 og den 23. marts 2022. 
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