
FORENINGEN AF SKOLEBESTYRELSER I AARHUS KOMMUNE 

 

 

VEDTÆGTER 

 

§1  FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 

 

Foreningens navn er: Foreningen af Skolebestyrelser i Aarhus Kommune (FSAA) 

 

Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. 

 

§2  FORENINGENS FORMÅL 

 

Foreningens formål er at støtte skolebestyrelserne i forhold, der har betydning for folkeskolerne 

Aarhus Kommune. 

 

Foreningens opgave er: 

- drøfte og vurdere disse forhold 

- styrke samarbejdet mellem skolebestyrelserne 

- arbejde for en styrkelse af niveauet i folkeskolerne i Aarhus. 

 

§3   GENERALFORSAMLINGEN 

 

Alle medlemmer af foreningen indkaldes hvert år til en generalforsamling i 2. kvartal. 

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 ugers varsel med skriftlig meddelelse til 

medlemmerne sammen med en foreløbig dagsorden. 

 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 

senest 4 uger før forsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages på dagsordenen. 

 

Den endelige dagsorden udsendes senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse og skal 

indeholde følgende punkter: 

 

- Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

- Godkendelse af indkaldelse og dagsorden 

- Bestyrelsens beretning 

- Indkomne forslag 

- Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

- Medlemmernes forslag til fællesmøder i det kommende år og andre aktiviteter 

- Eventuelt 

 

 

 

 

 



Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde af mindst én fra skolebestyrelsen. 

 

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, med én stemme pr. skole-

bestyrelse. Dirigenten bestemmer fremgangsmåde. Såfremt ét af de stemmeberettigede medlemmer 

begærer det, skal afstemning og valg foregå skriftligt. 

 

Referat af generalforsamlingen udsendes til samtlige skolebestyrelser i Aarhus Kommune. 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 

mindst en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. 

I sidstnævnte tilfælde skal forsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at begæringen er fremsat over 

for bestyrelsen. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal 

indeholde oplysning om det emne, der ønskes behandlet. 

 

 

§4  MEDLEMMER 
 

Samtlige skolebestyrelser i Aarhus Kommune kan være medlemmer af foreningen. 

 

Indmeldelse og udmeldelse skal ske skriftligt til et bestyrelsesmedlem i FSAA. Information fra 

foreningen sendes til en kontaktperson i skolebestyrelsen. 

 

Alle medlemmer af en skolebestyrelse, der er medlem af foreningen, har fremmøderet og taleret til 

både generalforsamling og fællesmøder. 

 

Generalforsamlingen kan godkende enkeltpersoner som tilforordnede bestyrelsesmedlemmer uden 

stemmeret. 

 

§5  BESTYRELSEN 
 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og varetager foreningens løbende administration. 

 

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen 

og alle suppleanterne er på valg hvert år. I 1998 træffer bestyrelsen selv beslutning om, hvilke 3 

medlemmer, der er på valg. 

 

Bestyrelsen består af 5 personer. Herudover vælges mindst 2 suppleanter. 

 

Generalforsamlingen tilstræber, at der højst vælges et bestyrelsesmedlem eller en suppleant fra hver 

skole. 

 

Senest 2 uger efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig. 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. 

 

Der tages referat fra bestyrelsesmøderne, og referatet sendes til alle medlemmer. 

 

 



 

 

§6  FÆLLESMØDER 

 

En af bestyrelsens vigtigste opgaver er at arrangere fællesmøder for samtlige medlemmer af de 

skolebestyrelser, som er medlem af foreningen. 

 

Fællesmøder indkaldes med mindst 2 ugers varsel. 

 

Eventuelle skolepolitiske udtalelser fra fællesmødet godkendes ved simpelt flertal blandt de 

stemmeberettigede fremmødte medlemmer med en stemme pr. 

skolebestyrelse. 

 

Udtalelser fra foreningen binder ikke den enkelte skolebestyrelses udtaleret. 

 

Fællesmøder kan have karakter af tema-, debat- og uddannelsesmøder. 

 

Ledelsespersoner fra medlemsskoler har fremmøderet og taleret på foreningens fællesmøder. 

 

 

§7  ØKONOMI 

 

Foreningen opkræver ikke kontingent. 

 

 

§8  VEDTÆGTSÆNDRINGER 

 

Ændring af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer 

er for forslaget. 

 

Foreningen kan kun nedlægges ved en vedtægtsændring, der besluttes på 2 på hinanden følgende 

generalforsamlinger, således at der på 1. generalforsamling skal være mindst 2/3 af de afgivne 

stemmer for nedlæggelse og på 2. generalforsamling skal være mindst halvdelen af de afgivne 

stemmer for nedlæggelsen. 

 

 

Vedtaget den 12. maj 1997.    

§3 ændret fra ”maj” til ”2. kvartal” den 3. juni 2002. 

Århus og FSÅ ændret til hhv. Aarhus og FSAA,§4 tilføjelse om brug af tilforordnede, §5 retter 

”Der kan højest ” til ”Generalforsamlingen tilstræber, at der højst”,§6  Skoleleder rettet til 

ledelsespersoner – herudover typografiske rettelser den 21. maj 2013 

 
 


