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Jakobskolens vedtægter 

Skolens navn og art 

§ 1 Skolens navn er: Jakobskolen. 

Skolen har hjemsted i Århus kommune. 

Stk. 2. Skolen er oprettet af en kreds af forældre indenfor folkekirken og er en kristen friskole, der 

drives med tilskud fra staten i henhold til bestemmelserne i gældende lov om friskoler m.v. 

Grundlag 

§ 2 Skolen bygger sin virksomhed på den kristne tro og overbevisning, at hele Bibelen er Guds 

inspirerede, fuldt troværdige ord og den absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende tro, lære og 

livsførelse, samt Den Danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. 

Skolens målsætning 

§ 3 Ved at ansætte fagligt kvalificerede lærere, der kan tilslutte sig det foran formulerede grundsyn, 

skal skolen i samarbejde med forældrene bibringe børnene almennyttige kundskaber. Skolen skal 

under trygge forhold styrke elevernes karakter og ordenssans, fremme deres evne til selvstændig 

vurdering og stillingtagen og opøve deres ansvarsbevidsthed overfor den enkelte og helheden. Den 

vil søge at udvikle og styrke elevernes sans for kristne og etiske værdier. 

§ 4 Undervisningen i kristendomskundskab skal bibringe eleverne et fyldigt kendskab til den 

bibelske åbenbaring, og i øvrigt være i overensstemmelse med § 2. 

Virkefelt 

§ 5 Skolen er åben for alle børn, hvis forældre er indforstået med, at skolen bygger sin virksomhed 

på den kristne tro, som angivet i § 2. 

Skolens bestyrelse 

§ 6 Skolens bestyrelse består af 7 medlemmer. De 5 medlemmer, der er forpligtet på skolens 

grundlag (§ 2), er selvsupplerende. Det 6. og 7. medlem, der skal være loyal overfor skolens 

grundlag, vælges af forældrene på årsmødet. 

§ 7 Hvert andet år afgår henholdsvis 2 og 3 af de selvsupplerende medlemmer. Afgående 

medlemmer kan genvælges. Det bør tilstræbes, at en væsentlig af de selvsupplerende medlemmer er 

ud af forældrekredsen. Nye kandidater kan foreslås af alle i bestyrelsen samt alle i forældrekredsen 

og vennekredsen. De 2 forældrevalgte medlemmer har taleret i forbindelse med valget, men kun de 

5 selvsupplerende foretager valget af de selvsupplerende. 

Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at offentliggøre mødet, hvor valget skal foregå, senest en måned før 

dets afholdelse. Samtidig meddeles det, at nye kandidaters navne skal være bestyrelsens formand i 

hænde senest 14 dage før det pågældende møde. 

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig senest 1 måned efter valget. 



§ 8 Skolebestyrelsen, der er skolens øverste myndighed, overvåger skolens daglige drift og antager 

og afskediger skolens ledere. Skolens lærere ansættes og afskediges også af skolebestyrelsen efter 

samråd med skolens ledere. 

§ 8a Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne. Der afholdes møde når formanden eller mindst 

halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det, og mindst hvert kvartal. 

§ 9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. 

Afgørelser i bestyrelsen sker ved almindelig stemmeflertal. 

Det pædagogiske ansvar 

§ 10 Skolelederen har overfor bestyrelsen det pædagogiske ansvar. Den pædagogiske linje skal 

være nøje med §§ 2 og 3. 

§ 11 Skoleledelsen deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder, undtagen i tilfælde, hvor 

bestyrelsen ønsker at drøfte skoleledernes forhold. En repræsentant for lærerrådet deltager i 

bestyrelsens møder efter nærmere angivne retningslinjer. 

Financiering af skolens drift 

§ 12 Skolen finansieres ved tilskud fra det offentlige (se § 1), ved skolepenge og ved bidrag fra 

forældre og vennekredsen. 

Regnskabsbestemmelser 

§ 13 Regnskabsåret følger finansåret. 

Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Årsregnskabet kan rekvireres 

af forældre og vennekredsmedlemmer i revideret stand inden årsmødet. 

§ 13a Værdipapirer noteres på skolens navn. Bestyrelsen hæfter ved underskrift af formand, 

næstformand og kasserer. 

§ 14 Eventuelle overskud anvendes til bedste for skolen og dens elever, til udbygning af dennes 

(disses) aktiviteter (herunder også evt. fripladser), i det omfang, der skønnes at være behov herfor. 

Vennekredsen 

§ 15 Jakobskolens vennekreds er en kreds af mennesker, der ønsker af følge skolen og støtte den 

økonomisk og i forbøn. 

Årsmødet 

§ 16 Bestyrelsen indkalder skriftligt alle forældre én gang årligt til årsmøde med 14 dages varsel. 

Der kan indkaldes til ekstraordinært årsmøde, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen, eller en 

femtedel af forældrene, fremsætter ønske herom med motiveret dagsorden. 

§ 16a På årsmødet aflægger en repræsentant for bestyrelsen og/eller skoleledelsen beretning om 

skolens virksomhed i det forløbne år. Det reviderede regnskab fremlægges sammen med skolens 

budget, og der åbnes for fri drøftelse af skolens drift. Hvert år vælger forældrene af deres midte et 

medlem i bestyrelsen for en toårig periode, således at der til enhver tid sidder to forældrevalgte 

medlemmer i bestyrelsen. Efterfølgende vælges en suppleant for en etårig periode. Det tilstræbes, at 



der er mindst to kandidater til hvert valg. Medlemmer af vennekredsen har taleret, men ikke 

stemmeret på årsmøderne. 

Ophørsbestemmelser 

§ 17 Dersom skolen ikke længere har mulighed for at virke i henhold til sit grundlag og formål (§§ 

2, 3 og 4) skal den opløses. 

§ 18 Et eventuelt overskud (herunder midler indkommet ved frivillige gaver) tilfalder 

Landsforeningen til oprettelse af Kristne Friskoler eller andet evangelisk skolearbejde, alt efter 

skolebestyrelsens skøn. 

Vedtægtsændringer 

§ 19 Der kan ikke fortages ændringer i §§ 2, 3, 4, 6, 17, 18 & 19. 

 Vedtægterne er vedtaget før Jakobskolens start i august 1976 

 


