Bagsværd den 1. november 2012

Kære forældrekreds og forældrerepræsentantskab.
Hermed indkalder Bagsværd Kostskole og Gymnasium til to møder.
Da der er tale om en dobbeltindkaldelse, fortsætter dette brev i en alternativ form.
Forældrekredsen indkaldes hermed til
- valg til bestyrelsen onsdag 28. november klokken 18.00 i Tokanten.
- valg af tilsynsførende til at føre tilsyn med de forhold, der er nævnt i § 9 a, stk. 1, i lov
om friskoler og private grundskoler m.v. også onsdag 28. november klokken 18.00 i
Tokanten. Se side 2-3 af dette brev. Skolen anbefaler certificeret tilsynsførende.
Forældrerepræsentantskabet – både repræsentanter og suppleanter – indkaldes hermed til
- repræsentantskabsmøde onsdag 28. november klokken 19.00 – 22.00 i Sydkantinen.
For en god ordens skyld skal jeg hermed præcisere, hvad der er forældrekreds og hvad der er forældrerepræsentantskab:
Forældrekredsen
Består af forældre, der har forældremyndigheden over elever på skolen.
Vælger forældrevalgte medlemmer og suppleanter til skolens bestyrelse samt tilsynsførende til skolen.
Forældrekredsen indkaldes i år ved dette brev til valg til bestyrelsen 28. november.
Forældrerepræsentantskabet
Hver klasse på skolen vælger én repræsentant og én suppleant til forældrerepræsentantskabet.
Dette valg har fundet sted ved de forskellige klassemøder i løbet af de sidste par måneder.
Forældrerepræsentantskabet samles én gang årligt med bestyrelsen og ledelsen. I år indkaldes der ved dette
brev til repræsentantskabsmøde 28. november.
Dagsorden samt rektors og formandens beretning fremsendes fjorten dage før mødet.
Spørgsmål eller forslag til bestyrelsen bedes fremsendt senest onsdag 21. november kl. 12.00 på e-mail:
bk@bagkost.dk
Forældrekredsen - procedure ved valg til bestyrelsen
Ønsker man at deltage i afstemningen under selve valghandlingen vil det lette skolens administration, hvis man
meddeler dette på skolens mail bk@bagkost.dk
gerne senest onsdag 21. november kl. 12.00
I emnefeltet skal der stå ”forældrekredsen”
Fuldmagt
Der henvises til ”Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.”
Se venligst https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131708, hvor det blandt andet
præciseres, at ”[d]er kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed
over et barn i skolen”.
Ønsker man at stille op til valget til bestyrelsen bedes forældrekredsens medlemmer
meddele dette på skolens mail bk@bagkost.dk
senest onsdag 21. november kl. 12.00
I emnefeltet skal der stå ”valg til bestyrelsen”.

Skolens vedtægter findes på skolens hjemmeside: www.bagkost.dk

”Om BK”

”Bestyrelsen”

Ved dette års valg gælder følgende: Der skal vælges ét bestyrelsesmedlem og én suppleant.
Med venlig hilsen
Jimmy Burnett Nielsen
Rektor
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Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
Herved bekendtgøres lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 755 af 24. juni 2010, med de
ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 275 af 5. april 2011.
Kapitel 3

Tilsyn
Forældrekreds og bestyrelse
§ 9. Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen
træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves, jf. dog § 9 a.
§ 9 a. Forældrekredsen og bestyrelsen skal i fællesskab sikre, at en eller flere tilsynsførende varetager tilsynet med
1) elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og, hvis skolen er omfattet af § 8 a, stk. 5, historie,
2) at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen, og
3) at skolen opfylder kravene i § 1, stk. 2, 2. pkt., og § 2, stk. 3, 1. pkt.
Stk. 2. Forældrekredsen og skolens bestyrelse kan i stedet i fællesskab træffe beslutning om, at tilsynet med de forhold, der
er nævnt i stk. 1, nr. 1-3, skal føres af skolen ved selvevaluering efter en evalueringsmodel godkendt af børne- og
undervisningsministeren, jf. § 9 e.
Stk. 3. Gennemføres en beslutning om selvevaluering, jf. stk. 2, ikke, finder stk. 1 anvendelse.
………………

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler
m.v.
I medfør af § 9 b, stk. 4 og 5, § 9 c, stk. 4, og § 9 d, stk. 5, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 705 af 3. juli 2009, som ændret ved lov nr. 589 af 26. juni 2009, fastsættes:
Kapitel 1

Valg af tilsynsførende
§ 1. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor forældrekredsen skal vælge en eller flere
tilsynsførende til at føre tilsyn med de forhold, der er nævnt i § 9 a, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v.
Stk. 2. forældrekredsen kan på mødet i stedet for at vælge tilsynsførende beslutte at anmode kommunalbestyrelsen i
skolekommunen om at udpege en eller flere personer til at føre tilsyn med de forhold, der er nævnt i stk. 1.
Stk. 3. Der skal indkaldes til møde således, at det kan afholdes senest 3 måneder efter, at der ikke længere er en eller flere,
der fører tilsyn med de forhold, der er nævnt i stk. 1. Indkaldelsen skal ske ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker
forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel.
Stk. 4. Tilsynsreglerne og valgreglerne, herunder at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på mødet, skal fremgå af
indkaldelsen.
§ 2. Ved mødets begyndelse vælger forældrekredsen under ledelse af formanden for bestyrelsen eller skolelederen en
mødeleder. En ansat på skolen kan ikke vælges til mødeleder. Det er uforeneligt med mødelederhvervet at være opstillet som
kandidat til tilsynsførende.
Stk. 2. Mødeleder påser, at mødet er lovligt indkaldt, og at valget foregår i overensstemmelse med reglerne herom, herunder
reglerne om tilsynsførendes valgbarhed, jf. § 9 b, stk. 2, i lov om friskoler og private grundskoler m.v..

Stk. 3. Mødeleder godkender ved sin underskrift et beslutningsreferat af mødet.
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Stk. 4. Skolen yder sekretariatsmæssig bistand til forældrekredsens valg af tilsynsførende.
Stk. 5. Valgets omkostninger påhviler skolen.
§ 3. forældrekredsen afgør først funktionsperiodens længde, dog højst 4 år, og hvorvidt en eller flere personer skal vælges
eller, hvis der fremsættes forslag derom, hvorvidt forældrekredsen skal anmode kommunalbestyrelsen i skolekommunen om at
udpege den eller de tilsynsførende. Hvis der skal vælges flere personer, skal forældrekredsen, inden valget afholdes, beslutte,
hvor mange tilsynsførende der højst kan vælges. Afgørelse træffes af de fremmødte forældre ved almindelig stemmeflerhed.
Stk. 2. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn i skolen.
Stk. 3. Valghandlingen skal være hemmelig, hvis en eller flere forældre ønsker det.
Stk. 4. Hver forælder kan afgive stemme på et antal personer svarende til det besluttede højeste antal tilsynsførende.
Stk. 5. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages
lodtrækning.
Stk. 6. Skolelederen underretter den eller de valgte tilsynsførende om valget eller efter forældrekredsen s beslutning
anmoder kommunalbestyrelsen om at udpege tilsynsførende.
Stk. 7. Genvalg af tilsynsførende kan finde sted.
Stk. 8. Hvis der vælges flere tilsynsførende, og hvis forældrekredsen ikke har valgt dem til bestemte tilsynsaktiviteter, aftaler
de tilsynsførende indbyrdes, hvem der udfører hvilke tilsynsaktiviteter.
§ 4. Tvivlspørgsmål om fremgangsmåden ved valget afgøres af mødelederen. forældrekredsen træffer selv afgørelse om,
hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage i mødet og i givet fald hvilke personer.
§ 5. Skolen offentliggør på sin hjemmeside på internettet, hvem der er skolens tilsynsførende.
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