
Vedtægter for den selvejende institution
Steiner Skolen Møn

§ 1. Hjemsted

1. Steiner Skolen Møn, Rudolf Steiner Skolen på Møn, er en uafhængig selv-

ejende uddannelsesinstitution i henhold til loven om friskoler og private grund-

skoler, med hjemsted i Askeby, Vordingborg Kommune. 

Skolens CVR nr. er 34 78 79 21, skolekode xxx. Skolen oprettes i 2013. Skolens 

adresse bliver Fanefjord Kirkevej 35 C, 4792 Askeby.

2. Skolen lejer ejendommen og arbejder på at komme til at eje stedet.

§ 2. Skolens formål

1. Det er Steiner Skolen Møns formål at drive friskole på grundlag af den sociale 

og pædagogiske impuls, som Rudolf Steiner gav grundlaget til med den første 

Waldorf Skole i Stuttgart i 1919. 

Steiner Skolen Møns virke bygger på Antroposofiens menneskebillede og i hele 

skoleforløbet lægges der vægt på at udvikle det enkelte barns intellektuelle, 

faglige, kunstneriske, håndværksmæssige og sociale færdigheder.

2. Skolens formål er desuden at drive skoledrift i henhold til friskoleloven.

§ 3. Bestyrelsens sammensætning

1. Bestyrelsen består af 13 medlemmer som sammensættes af 

a) 7 medlemmer udpeget af bestyrelsen for Steiner Skoleforeningen Møn for 1 år 

ad gangen. 

b) 4 medlemmer valgt på Årsmødet (se § 5), hvoraf to medlemmer skal vælges af 

og blandt forældrene til elever på skolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg 

af og certificering af tilsynsførende, og som vælges for 2 år ad gangen, skiftevis 2 

og 2. 

c) 2 medlemmer vælges af og blandt skolens medarbejdere (se punkt 3. af § 3), 

dog kan skolelederen ikke vælges. Desuden vælges (for 1 år) mindst 1 suppleant, 

som automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere forældrerepræsentanter 

træder ud af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Forældrene skal have mulighed 

for at vælge mindst en suppleant, som automatisk optages i bestyrelsen, hvis en 

eller flere forældrerepræsentanter træder ud af bestyrelsen. Valg af bestyrelses-

medlemmer sker under iagttagelse af habilitetsreglerne i friskoleloven.

2. Skolens medarbejdere kan ikke ved eventuelt medlemskab af Bestyrelsen 

for Steiner Skoleforeningen Møn deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer. Disse 

medarbejdere kan heller ikke vælges til bestyrelsen.

3.  De på Årsmødet valgte medlemmer kan i deres funktionsperiode afsættes af 

forældrekredsen, det vælgende organ. Dette kræver dog, at forældrekredsen bliver 

indkaldt med de i § 5 nævnte frister og at dagsorden for dette Årsmøde indehold-

er et dagsordenspunkt, som omhandler afstemning om afsættelse af et eller flere 



ved navn nævnte bestyrelsesmedlemmer. Afsættelse kræver almindelig stemme-

flerhed af stemmerne på Årsmødet. Bestyrelsesmedlemmer valgt af bestyrelsen 

for Steiner Skoleforeningen Møn, samt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem-

mer kan ikke afsættes i funktionsperioden.

4. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, 

hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

5. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet 

ikke længere opfylder habilitetsbestemmelserne for at være medlem af besty-

relsen, jf. lovens § 5 (dvs. bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private 

grundskoler m.v.). De skal overholde habilitetsreglerne for bestyrelsens medlem-

mer i henhold til skolens vedtægt. I tilfælde af et medlems udtræden i funktions-

perioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette 

ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for 

resten af perioden.

6. Samtlige fastansatte medarbejdere på skolen vælger en gang årligt 2 

medlemmer af og blandt medarbejderne til skolens bestyrelse. Bestyrelses-

medlemmer bliver valgt på et medarbejdermøde, som holdes i ugen før eller efter 

det ordinære Årsmøde. Medarbejdermøde indkaldes skriftligt med to ugers varsel, 

dagsorden skal mindst indeholde valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Skolens leder kan ikke være medlem af bestyrelsen. Skolens leder og ansatte 

kan kun deltage i valg af de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, når de samti-

dig er forældre på skolen. Skolens elever kan ikke være medlemmer af bestyrelsen 

og kan ikke deltage i valg af bestyrelsen.

8. Bestyrelsesformanden og mindst et flertal af medlemmerne i bestyrelsen skal 

være registreret i CPR med bopæl i Danmark, og kan blive ansvarlige efter dansk 

rets almindelige erstatningsregler.

9. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af mænd 

og kvinder.

10. Bestyrelsesmedlemmer er ikke i udøvelsen af deres hverv undergivet beslut-

ninger truffet af Steiner Skoleforeningen Møn, forældrekredsen eller medarbej-

derne på skolen.

11. Ingen af bestyrelsesmedlemmerne må samtidig eje eller sidde i bestyrelsen 

for en virksomhed, der udlejer bygninger til skolen.      

12. Ingen af bestyrelsesmedlemmerne må samtidig være medlem af bestyrelsen 

for en anden fri grundskole.

13. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld. De kan ikke 

modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelsen af 

hvervet som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og 

have bopæl i Danmark, og kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstat-

ningsregler.

14. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. 

Bestyrelsen har beslutningskompetencen.



15. For bestyrelsen, skoleleder og andre ansatte ved skolen gælder bestemmel-

serne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt.

 

§ 4. Bestyrelsens arbejde

1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for 

undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse 

med denne vedtægt, loven og andre retsregler for frie grundskoler.

2. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolelederen. Den daglige pædagogiske 

ledelse af skolen varetages af skolelederen.

3. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens lærere og andet fastansat per-

sonale efter indstilling fra skolelederen.

4. Bestyrelsen fastsætter for sin virksomhed en forretningsorden, der mindst 

skal indeholde bestemmelse om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal 

ske. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelses-

medlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen under-

skrives af de medlemmer, der deltager i mødet. Konstateret inhabilitet skal føres 

til protokol.

5. Bestyrelsen sørger for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport 

i overensstemmelse med de gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at 

regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler. Årsrapporten 

godkendes af bestyrelsen og revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret 

revisor.

6. Årsrapporten udarbejdes, revideres og afsluttes så betids, at den kan ind-

sendes inden for de til enhver tid af ministeriet angivne frister herfor. Alle besty-

relsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive en erklæring på tro og 

love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

7. Fastansatte ved skolen og forældre til elever har altid ret til indsigt i revisions-

protokoller og de budgetter, regnskaber, revisionsprotokol og andre dokumenter, 

som er godkendt i bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre, og 

bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. 

Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltnings-

loven, kan dog ikke videregives.

8. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene.

9. Beslutninger træffes så vidt muligt i enighed. Bestyrelsen er beslutnings-

dygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, og besty-

relsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes 

ved fuldmagt eller brev. Formandens – og ved dennes eventuelle fravær næstfor-

mandens – stemme er i tilfælde af stemmelighed udslagsgivende.

Ved afgørelse af særlige spørgsmål, herunder om ændring af vedtægten, om køb, 

salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse af andre væsentlige købs- og 

lejekontrakter og nedlæggelse af skolen, kan beslutninger kun træffes ved et kvali-

ficeret flertal på ¾ af bestyrelsen – og for så vidt angår ændring af skolens formål 



eller dens nedlæggelse kun på to efter hinanden følgende bestyrelsesmøder.

10. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, 

størrelsen af forældrebetaling for skolefritidsordningen samt træffer selv beslut-

ning om ethvert andet spørgsmål, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslut-

ning om, medmindre kompetancen er tillagt forældrekredsen. Bestyrelsen træffer 

beslutning og størrelse af forældrebetalingen.

11. Bestyrelsen skal omgående orientere undervisningsministeriet, hvis skolen 

standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens 

virksomhed må indstilles.

  

§ 5. Årsmøde og valg af tilsynsførende

1. Deltagere på Årsmødet består af forældre til børn på skolen. Forældrenes 

rettigheder i medfør af Lov om friskoler og private grundskoler mv. tilkommer den 

eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven. Skolen kan anse den, 

der har eleven i pleje, for bemyndiget til at handle på forældrebemyndighedens 

indehavers vegne, dog ikke for så vidt angår spørgsmålet om skolegangens begyn-

delse og varighed, jf. dog stk.  2.

2. Skolen følger de til enhver tid gældende regler om tilsyn og tilsynsførende.

3. Bestyrelsen indkalder til Årsmøde i maj måned. Det pædagogiske og det ad-

ministrative personale kan deltage uden stemmeret.

4. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

a. Beretning fra skolens liv, herunder evt.erklæring fra den / de tilsynsførende.

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

c. Eventuelt

5. På Årsmødet skal det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab ligge 

til gennemsyn.

6. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinære møder i forældrekredsen. Indkal-

delsen af møder i forældrekredsen skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden 

med mindst 14 dages varsel.

 

§ 6. Skoleforening

1. Steiner Initiativet Møn grundlægger Skoleforeningen, som grundlægger skolen 

i 2013. Samtlige forældre / forældremyndighedshavende skal være medlem 

af Steiner Skoleforeningen Møn, således at mindst en forældre / forældremyn-

dighedshavende er medlem af Steiner Skoleforeningen Møn. Kontingentet fast-

sættes af skolens bestyrelse.

 

§ 7. Skolens drift

1. Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved skolepenge for eleverne 

og ved frivillige bidrag fra Steiner Skoleforeningen Møn samt bidrag og gaver fra 

andre.

2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed 



til gode. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og 

skal tage skyldige økonomiske hensyn. Skolens likvide midler skal anbringes i 

overensstemmelse med bestemmelser herom i lov om friskoler og private grund-

skoler mv. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed 

over.

3. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af 

nogen art.

4. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til tilveje-

bringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud 

og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmaterialet, 

byggeforanstaltninger og lignende.

 

§ 8. Tegningsret

1. Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening, eller 

en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke 

delegeres, og der kan ikke gives prokura.

2. Til køb, salg, pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejen-

dom kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

3. Skolens bestyrelse kan i nærmere fastlagt omfang give skolens leder, under 

bestyrelsens ansvar, bemyndigelse til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, 

når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse

§ 9. Vedtægtsændringer

1. Beslutning om ændring af vedtægterne kræver ¾ flertal i bestyrelsen.

§ 10. Nedlæggelse

1. Beslutning om skolens nedlæggelse træffes af bestyrelsen med 3/4 fler-

tal, og kun efter at have orienteret forældrekredsen herom. Orientering om 

nedlæggelse skal ske, umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelse er truffet.

2. Ophører den selvejende institution med at drive skolevirksomhed i overens-

stemmelse med i henhold til Friskoleloven, skal den nedlægges.

3. Vedtægtsændringer gælder ikke, medmindre de

a. indeholder oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og, hvis besty-

relsen har en næstformand, hvem der er nætformand for bestyrelsen.

b. er underskrevert af samtlige bestyrelsesmedlemmer,

c. angiver bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med let læselig skrift, f.eks. 

maskinskrift, og

d. er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentlig-

gørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af besty-

relsen eller, hvis dette er et krav ifølge vedtægterne, af bestyrelsen og generalfor-

samlingen.

4. I tilfælde af uoverenstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd 

skal følge lovgivningen og har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i 

overensstemmelse med lovgivningen.



5. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet, de kommuner, 

hvor eleverne er hjemmehørende og forældrekredsen meddelelse om skolens 

nedlæggelse, og orientering om grundlaget herfor.

6. Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økono-

miske opgørelse af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende 

regler eller er overgået til behandling i skifteretten.

7. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den 

økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gæl-

dende regler, samt for at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med 

vedtægterne.

8. Eventuelt overskydende midler skal anvendes til skoleformål, der støttes 

gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v. efter Undervisningsministeri-

ets godkendelse .

 

§ 11. Børne- og undervisningsministeriets godkendelse

Det er en betingelse for børne- og undervisningsministeriets godkendelse af 

vedtægterne, at vedtægterne

a. er indsendt i original til Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Til-

synsstyrelsen,

b. indeholder oplysing om, hvem der er formand for bestyrelsen, og, hvis besty-

relsen har en næstformand, hvem der er næstformand for bestyrelsen,

c. er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og

d. angiver bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med let læselig skrift, f.eks. 

maskinskrift.

Det gælder ved skolens oprettelse, sammenlægning eller spaltning og ved etable-

ring eller ophør af kombination med anden skoleform skal vedtægterne for at være 

gyldige godkendes af børne- og undervisningsministeriet.

§ 12. Offentliggørelse 

Vedtægter og vedtægtsændringer træder tidligst i kraft, når de offentliggøres på 

skolens hjemmeside. Det skal af offentliggørelsen på skolens hjemmeside fremgå, 

hvornår offentliggørelsen på hjemmesiden har fundet sted, og hvornår bestyrelsen 

eller bestyrelsen og generalforsamlingen i forening har vedtaget vedtægterne. Er 

børne- og undervisningsministerens godkendelse påkrævet (ved skolens opret-

telse, sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination 

med anden skoleform) skal tidspunktet for børne- og undervisningsministerens 

godkendelse tillige fremgå.

23. april 2013



Jørgen Bækkeskov (Skoleforeningen)

Hans Brandstrup (Skoleforeningen) 

Næstformand

Trine Green Jensen (Skoleforeningen) 

Bjørn Ramnæs (Skoleforeningen)  

 

Christian Hillesø (Skoleforeningen) 

Formand

Tina Corneliussen (Skoleforeningen) 

Vibeke kaupert (Skoleforeningen)



Brian Eversby (kommende forældre) 

Maria Silleborg Petersen (kommende forældre)  

Suzanne Sodiac

Henriette Olsen

Anna Katarina Andersen 

Andris Zeltins 

Sabine Glasser (suppleant og kommende forældre)



Navne og adresser på bestyrelsens medlemmer

Jørgen Bækkeskov (Skoleforeningen)

Stensbyvej 49

4773 Stensved

Hans Brandstrup (Skoleforeningen) 

Arebovej 10

4760 Vordingborg

Trine Green Jensen (Skoleforeningen) 

St. Elmuevej 4 A

4640 Fakse

Bjørn Ramnæs (Skoleforeningen)  

Kalvehave Havnevej 35

4771 Kalvehave

Christian Hillesø (Skoleforeningen) 

Hårbøllevej 20 

4792 Askeby

Tina Corneliussen (Skoleforeningen) 

Baunehøjvej 4

4780 Stege

Vibeke kaupert (Skoleforeningen)

Klemmen 6

4792 Askeby



Brian Eversby (kommende forældre) 

Billedhuggerstræde 8

4780 Stege

Maria Silleborg Petersen (kommende forældre)  

Ulvshalevej 51

4780 Stege

Suzanne Sodiac

Fanefjordgade 70

4792 Askeby

Henriette Olsen

Lammehavevej 1 

4792 Askeby

Anna Katarina Andersen 

Randersvej 117 A

8680 Ry

Andris Zeltins 

Rosenvænget 9, Viemose

4771 Kalvehave

Sabine Glasser (suppleant og kommende forældre)

Dammegade 14

4792 Askeby






