Vedtægt for Per Gyrum Skolens Fritidsklub – bilag 1
§ 1) Fritidsklubbens hjemsted og formål:
1.1. Per Gyrum Skolens Fritidsklub er et privat klubtilbud under Per Gyrum Skolens cvr.
nummer med hjemsted i Fredensborg kommune, Mariehøj 5.
1.2. Per Gyrum Skolens Fritidsklub er godkendt af Fredensborg kommune til ikrafttrædelse
den 1. januar 2020
1.3. Per Gyrum Skolens Fritidsklubs formål er at drive et privat klubtilbud for elever i 4.-6.
klasse i henhold til enhver tid gældende regler og lovgivning for private fritidsklubber
oprettet under dagtilbudsloven.
1.4. Per Gyrum Skolens pædagogik bygger på et humanistisk børnesyn, hvor barnet
respekteres som et ligeværdigt og helt menneske, hvis evner og kvaliteter fritidsklubben skal
medvirke til at udvikle på baggrund af en grundlæggende respekt for andre mennesker og
med vægt på ansvarlighed og evne til at tage aktivt del i demokratiske processer.
Per Gyrum Skolens pædagogiske børnesyn bygger også på at skabe et børneland, hvor der
tilbydes en meningsfuld fritid med medbestemmelse.
§ 2) Lovgrundlag for oprettelse af privat fritidsklub
2.1. Det lovmæssige grundlag for etablering af klubtilbud på en fri grundskole er beskrevet i
friskolelovens § 36b og dagtilbudslovens § 66 og § 73. Driften af klubtilbuddet sker efter
Dagtilbudslovens regler.
§ 3) Fritidsklubbens virke i henhold til Fredensborg kommunes krav og retningslinjer
3.1. Fritidsklubben vil virke i overensstemmelse med de til enhver tid gældende temaer i
kommunens sammenhængende Børne- og Ungepolitik.
3.2. Sproget i klubben er dansk og klubbens kultur og tænkning baseres på danske værdier
og traditioner, som også indbefatter inklusion og plads til forskellighed.
3.3. Medbestemmelse og inddragelse fordrer ansvarsfølelsen og fritidsklubben på Per
Gyrum Skolen skal i høj grad være børnenes klub.
3.4. Den private fritidsklub vil følge Per Gyrum Skolens værdigrundlag, hvor
medbestemmelse, medinddragelse og dermed indflydelse for børn er nøgleord.
3.5. Fritidsklubben forpligtiger sig til at samarbejde med det kommunale pædagogiske
tilsyn, og det løbende kommunale tilsyn vil kunne foregå frit og uhindret.
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3.6. På Per Gyrum Skolen er der et tæt tværfagligt samarbejde med skolens tilknyttede
fagpersoner vedrørende de elever, der er udsatte. Dette samarbejde vil også være
gældende i fritidsklubbens regi.
§ 4) Fritidsklubbens drift
4.1. Fritidsklubbens drift gennemføres ved kommunalt tilskud og ved forældrebetaling i
henhold til Dagtilbudslovens § 73.
4.2. Forældrene hæfter for de fastsatte ydelser i form af forældrebetaling.
4.3. Ved et barns indmeldelse i fritidsklubben udleveres fritidsklubbens vedtægter samt
betalingsvedtægten til forældrene. Forældrene kvitterer skriftligt for modtagelsen af dette
materiale ved at underskrive en erklæring, hvori det bekræftes, at forældrene forud for
indmeldelsen er gjort bekendt med fritidsklubbens vedtægter og betalingsbestemmelser.
4.5. Bidrag til fritidsklubben giver ikke ret til nogen del af fritidsklubbens formue eller til
udbytte af nogen art.
4.6. Eventuelt overskud ved fritidsklubbens drift tilfalder fritidsklubben, og anvendes til
tilvejebringelse af kapital til imødekommelse af fremtidige års eventuelle underskud og i
øvrigt til bedste for fritidsklubben, for eksempel til byggeforanstaltninger, udvidelse af
inventar, forbedring af pædagogiske materialer og lignende.
§ 5) Økonomisk og juridisk ansvar
5.1. Per Gyrum Skolens private fritidsklub er selv ansvarlig for sin økonomi.
Kommunalbestyrelsens tilsyn omfatter ikke fritidsklubbens økonomi og rentabilitet.
§ 6) Forældrebestyrelsens sammensætning
6.1. Fritidsklubbens bestyrelse består af de til enhver tid siddende bestyrelsesmedlemmer
på Per Gyrum Skolen.
6.2. Bestyrelsen sammensættes som beskrevet i § 4 i Per Gyrum Skolens vedtægter.
§ 7) Bestyrelsens arbejde
7.1. Bestyrelsen på Per Gyrum Skolens har den overordnede ledelse af Per Gyrum Skolens
fritidsklub og er ansvarlig for, at fritidsklubbens økonomi og drift er i overensstemmelse
med denne vedtægt samt gældende love og andre retsregler vedrørende private
fritidsklubber. Bestyrelsen skal forvalte fritidsklubbens midler til størst mulig gavn for
fritidsklubben og skal tage skyldige økonomiske hensyn. Likvide midler skal anbringes i
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overensstemmelse med bestemmelserne herom, og må ikke anbringes på konti m.v., som
andre end Per Gyrum Skolens har rådighed over.
7.2. Bestyrelsen fastsætter, i samarbejde med skolens ledelse, de nærmere retningslinjer for
fritidsklubbens daglige ledelse, og kan træffe beslutning om, at skolens ledelse og/eller
fritidsklubbens daglige leder i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar
bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at
opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.
7.3. Bestyrelsen har ansvaret for, at Per Gyrum Skolens årsrapport indeholder
fritidsklubbens årsregnskab, som underkastes betryggende revision efter gældende regler af
Per Gyrum Skolens revisor. Årsregnskabet skal være adskilt fra skolens årsregnskab og
udarbejdelse, revision og afslutning skal være tilendebragt senest 3 måneder efter
regnskabsårets afslutning. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive
en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.
7.4. Fritidsklubben tegnes enten af bestyrelsens formand og Per Gyrum Skolens leder i
forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan
ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Bestyrelsen kan bemyndige skolelederen til at
udøve overordnede ledelsesfunktioner i overensstemmelse med § 7, stk. 2. Fritidsklubbens
daglige leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af fritidsklubben.
7.5. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden. Et bestyrelsesmedlem
udtræder dog af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder
habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. friskolelovens § 5, stk. 8, og
bekendtgørelse om vedtægt for friskoler og private grundskoler m.v. I tilfælde af et medlems
udtræden i funktionsperioden, fx ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette
ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af
perioden. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt
bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt
m.v.
7.6. Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelsen for en virksomhed,
som udlejer bygninger til skolen.
7.7. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden. Forretningsordenen optages som bilag til
vedtægterne.
§ 8) Forældrekredsen
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8.1. Forældrekredsen i Per Gyrum Skolens Fritidsklub består af forældre til børn på Per
Gyrum Skolens, jf. dog § 8, stk. 2. Forældrenes rettigheder efter denne vedtægt og i medfør
af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har
forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, jf. friskoleloven § 38.
8.2. Det er muligt for børn, der er indmeldt på andre skoler end Per Gyrum Skolens at blive
indmeldt i Per Gyrum Skolens fritidsklub. I anliggender der udelukkende vedrører
fritidsklubben, indgår forældre til disse børn i fritidsklubbens forældrekreds på lige fod med
resten af forældrekredsen, medmindre det er modstridende med Per Gyrum Skolens
vedtægter.
8.3. I henhold til § 5 i skolens vedtægter er det kun muligt at stille op til Per Gyrum Skolens
bestyrelse, hvis man er forælder til et barn, der er indmeldt på Per Gyrum Skolens.
8.4. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med fritidsklubbens almindelige virksomhed.
8.5. Medlemmerne af forældrekredsen hæfter ikke personligt for fritidsklubbens gæld.
8.6. Bestyrelsen kan beslutte, at et barn skal ophøre som elev i fritidsklubben som følge af
restance med forældrebetaling eller anden aftalt økonomisk ydelse, eller hvis barnet eller
dets forældre aktivt modarbejder fritidsklubben eller udviser grov illoyalitet over for
fritidsklubbens grundlag og virke. Medlemskab af forældrekredsen bortfalder automatisk,
hvis medlemmets barn ikke længere er tilmeldt Per Gyrum Skolens fritidsklub.
8.7. Bestyrelsens beslutning om ophævelse eller suspendering af medlemskab i henhold til §
8, stk. 6, kan indbringes for generalforsamlingen af den, der er blevet frataget
medlemskabet og/eller af et mindretal af bestyrelsen.
§ 9) Generalforsamlingen
10.1 Per Gyrum Skolen afholder generalforsamling i henhold til § 9 i skolens vedtægter.
§ 11) Vedtægtsændringer
11.1. Ved vedtægtsændringer følger fritidsklubben skolens vedtægter § 13, stk. 2.
§ 12) Godkendelse
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