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Vedtægter 

for den selvejende institution 

Akademiet 

§1. 

Navn og hjemsted 

Stk.1. Den selvejende institutions navn er Akademiet. 

Stk.2. Den selvejende institutions hjemsted er Københavns kommune, som godkender den 

selvejende institution 

§2 

Formål 

Stk.1. Akademiets formål er at drive daghøjskolevirksomhed efter gældende lovgivning for 

daghøjskoler og efter de af Københavns Kommunes fastlagte retningslinjer  

Stk.2. Formålet med undervisningen på skolen er at give tilbud om undervisning hvis 

hovedsigte er folkeoplysning til personer over 18 år. 

 Skolens uddannelsestilbud skal udgøre en helhed og sikre at eleverne får både 

almendannelse og en faglige opkvalificering rettet mod efterfølgende uddannelse og 

/eller beskæftigelse. Som led i dette skal skolen som helhed såvel som i de enkelte 

fag og undervisningen: 

1. fremme elevernes lyst og evne til selvstændigt og i grupper at arbejde faglige og 

personligt 

2. fremme elevernes forståelse af ligheder go forskelle mellem deres egen 

forestillingsverden og den verden, de møder i undervisningen 

3. fremme elevernes ansvarlighed, selvstændighed, kreativitet og samarbejdsevne, 

samtidig med at elevernes beredskab til at håndtere forandringer styrkes 

4. fremme elevernes lyst og evne til at deltage i den demokratiske debat og 

engagere sig i forhold af betydning for demokratiet 

5. inddrage aspekter, der styrker elevernes internationale forståelse og bidrager til 

at øge elevernes miljøbevidsthed 
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Skolen kan tilbyde undervisning tilrettelagt som indtægtsdækket virksomhed eller i 

medfør af anden uddannelseslov. I fald dette finder sted vil det være efter 

bestyrelsens godkendelse og fremgå af skolens virksomhedsplan. 

Stk.4. Skolens virksomhed finansieres ved offentlige tilskud, samt deltagerbetaling efter 

gældende regler for daghøjskoler, og kan herudover have indtægter fra undervisning 

udbudt som indtægtsdækket virksomhed.    

Stk.5. Skolens midler må alene komme dens undervisningsvirksomhed til gode. 

 

§3 

Bestyrelsens sammensætning og valg 

Stk.1. Bestyrelsen består af personer med interesse for og viden om folkeoplysning, 

uddannelse, socialt arbejde og repræsentanter fra professionelle kreative miljøer 

samt højst 1 tidligere deltager og 1 medarbejder (og 1 suppleant for denne) 

Stk.2 Medlemmer skal opfylde regler om habilitet i Folkeoplysningslovens §5, stk.4 og stk.6 

Stk.3. Bestyrelsen er selvsupplerende. Valg til bestyrelsen sker ved skolens årsmøde i april. 

Dog vælges medarbejderrepræsentanter af og blandt skolens fastansatte personale. 

Stk.4. Udover de stemmeberettigede medlemmer nævnt i stk.1, kan skolens deltagerråd – 

hvis skolens deltagere danner et sådant – udpege 1 repræsentant til bestyrelsen. 

Repræsentanten deltager uden stemmeret. 

Stk.5. Bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer mindst 5 og højst 9. hertil kommer 

en evt. repræsentant udpeget af skolens deltagerråd. 

Stk.6. Hvis bestyrelsen beslutter at et medlem af kommunalbestyrelsen skal optages i 

skolens bestyrelse, udvides bestyrelsen med en plads. Et sådant medlem deltager 

uden stemmeret, og hans eller hendes valgperiode følger valgperioden for 

kommunalbestyrelsen.  

Stk.7. Øvrige bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejdere, udpeges for 4 år ad 

gangen, dog således at kun halvdelen er på valg hvert andet år. 

Medarbejderrepræsentanter vælges for 2 år ad gangen. 

Stk.8. Hvis et bestyrelsesmedlem selv ønsker at udtræde af bestyrelsen i utide, kan dette 

først ske ved skriftlig anmodning og godkendelse i bestyrelsen. Snarest muligt 

derefter udpeges eller vælges et nyt medlem for resten af det fratrådte medlems 
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funktionsperiode, jf. stk. 3 og stk. 7. Højst 2 bestyrelsesmedlemmer kan udtræde i 

utide indenfor det samme år. Imellem årsmøderne supplerer bestyrelsen sig selv. 

Stk.9. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. 

Stk.10. Der udpeges så vidt muligt lige mange kvindelige og mandlige medlemmer af 

bestyrelsen jf. lov om ligestilling §4 stk. 14. 

Stk.11. Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt de stemmeberettigede 

medlemmer, dog ikke medarbejderrepræsentanter.  

 

§4. 

Bestyrelsens ansvar og opgaver 

Stk.1. Den selvejende institutions øverste myndighed i alle anliggender er bestyrelsen. 

Stk.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer inkl. formanden, eller i 

dennes sted, næstformand, er til stede. Såfremt der ved afstemninger opstår 

stemmelighed, er formandens stemme, eller i dennes sted næstformandens stemme, 

udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

Stk.3. Bestyrelsen af holder min. 3 bestyrelsesmøder om året. 

Stk.4. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller af tre bestyrelsesmedlemmer i 

forening. 

Stk.5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk.6. Der føres referat over bestyrelsesmøderne og beslutninger indføres i dette. 

Stk.7. Bestyrelsen skal straks give underretning til Københavns kommune, hvis skolen 

ophører, standser sine betalinger, begæres erklæret konkurs eller hvis der i øvrigt er 

fare for at skolens virksomhed må indstilles. 

Stk.8. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for, at skolens 

virksomhed er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og regler eller aftaler, 

der er fastsat eller indgået i kraft heraf. 

 Stk.9. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder, der har det pædagogiske ansvar og 

som over for bestyrelsen og efter dennes anvisninger varetager den daglige ledelse 

af institutionen herunder aktiviteter, drift og økonomi. Lederen er af bestyrelsen 

bemyndiget til at ansætte og afskedige lærere samt teknisk og administrativt 
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personale. Pædagogisk/administrativt personale ansættes af bestyrelsen efter 

indstilling fra et ansættelsesudvalg sammensat af personalerepræsentanter under 

ledelse af skolens leder. 

 

§5. 

Habilitet og tavshedspligt 

 

Stk.1. Bestemmelserne i forvaltningslovens kapital 2 om habilitet og kapitel 8 om 

tavshedspligt gælder for skolens bestyrelse, skolens leder og andre ansatte ved 

skolen. 

Stk.2. Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen: 

1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre 

virksomheder, der udlejer lokaler mm. til foreningen eller kontrollerer udlejer af 

lokaler mm. til skolen. 

2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, 

foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler mm. til foreningen eller 

som kontrollerer udlejer af lokaler mm. til skolen. 

3. Ejere af lokaler mm., der udlejes til skolen 

Stk.3. Skolens revisor, skolens bestyrelse, skolens leder og andre ansatte ved skolen 

overholder Lov om ændring af forskellige love om selvejende 

uddannelsesinstitutioner nr. 478 af 31. maj 2000. 

 

§6. 

Hæftelse 

Stk.1. Skolen hæfter alene med sin formue for skolens forpligtelser.  

Stk.2. Der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse for de 

forpligtelser, der påhviler skolen. 
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§7. 

Tegningsregler 

Stk.1. Medmindre andet er fastsat i daghøjskoleloven eller regler udstedt i medfør heraf 

tegnes skolen af formanden, eller i dennes sted næstformanden, sammen med et 

bestyrelsesmedlem og lederen. Dog tegnes skolen af formanden, eller i dennes sted 

næstformanden, i forening med tre bestyrelsesmedlemmer ved køb, salg og 

pantsætning.  

Stk.2. Til den daglige normale drift kan bestyrelsen bemyndige lederen eller eventuelt en 

øvrig medarbejder til at tegne skolen i forening med en af bestyrelsen yderligere 

bemyndiget medarbejder.  

 

§8. 

Vedtægtsændring 

Stk.1. Skolens vedtægter kan alene ændres, såfremt bestyrelsen med mindst 4 medlemmer 

godkender dette. 

Stk.2. I tilfælde af at skolens vedtægter ændres, skal de nye vedtægter godkendes af 

Københavns kommune.  

§9. 

Opløsning 

Stk.1. Beslutning om skolens ophør kan kun træffes af bestyrelsen med mindst 4 stemmer. 

Såfremt bestyrelsen ikke er fuldtallig, kan beslutning træffes med kvalificeret flertal 

på to efter hinanden følgende bestyrelsesmøder. 

Stk.2. I tilfælde af skolens ophør skal eventuelle overskydende midler anvendes til 

folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende formål efter kommunalbestyrelsens 

godkendelse.  

Stk.3. I tilfælde af skolens ophør skal den siddende bestyrelse fungere indtil afvikling af 

skolens aktiver og passiver er tilendebragt. 
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§10. 

Regnskab 

Stk.1. Revisor vælges af bestyrelsen for 1 år ad gangen – samtidig med 

regnskabsaflæggelsen. 

Stk.2. Regnskabsåret er kalenderåret. 

Stk.3. Revisor skal kontrollere, at oplysninger og regnskab er aflagt i overensstemmelse 

med de i loven og i henhold til denne fastsatte regler. Revisor skal endvidere 

attestere oplysninger til brug for indberetninger bl.a. til beregning af tilskud. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


