BESTYRELSESVEDTÆGT FOR CSU-SLAGELSE
CENTER FOR SPECIALUNDERVISNING
INDLEDENDE BESTEMMELSER

§1
Denne bestyrelsesvedtægt gælder for CSU-Slagelse, Center for Specialundervisning
BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING og VALG

§ 2. Der skal være en bestyrelse på indtil 15 medlemmer, jf. § 3 stk. 3, og som
sammensættes som beskrevet i stykke 2-6.
Stk. 2. 2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune.
De kommuner, som har indgået leveringsaftaler med CSU-Slagelse kan udpege op til tre
medlemmer, som vælges blandt medlemmerne af kommunernes kommunalbestyrelser.
Stk. 3. 3 medlemmer udpeges af de handicappedes organisationer, og repræsenterende
henholdsvis læse-, tale-, høre-, syns-, erhvervet hjerneskade-, hjernerystelse- og psykisk
handicappede.
Stk. 4. 2 medlemmer valgt af og blandt lærere og øvrige medarbejdere. Heraf skal mindst
én være lærer.
Stk. 5. 1 medlem valgt af og blandt CSU-Slagelses deltagere.
Stk. 6. 1 medlem valgt af og blandt eleverne.
Stk. 7. For hvert af bestyrelsens medlemmer udpeges eller vælges en stedfortræder.
§ 3. Bestyrelsesmedlemmer udpeget efter § 2 stk. 2 og 3, vælges snarest muligt efter
hvert kommunevalg. Valgperioden er 4 år svarende til den kommunale valgperiode. Valg af
de i § 2 stk. 4, stk. 5 og stk. 6 nævnte medlemmer sker for et undervisnings år ad gangen.
Medlemmerne fungerer indtil udgangen af den måned, i hvilken nyvalg har fundet sted.
Stk. 2. Opnås der ikke enighed mellem de handicappedes organisationer om valg af
medlemmer og stedfortrædere, vælger kommunalbestyrelsen mellem de personer, der
indstilles af de handicappedes organisationer.
Stk. 3. Har eleverne dannet et elevråd, udpeger elevrådet elevrepræsentanten og
stedfortræderen til bestyrelsen. Har eleverne ikke dannet et elevråd udpeges
elevrepræsentanten/stedfortræderen af eleverne. Har centrets leder konstateret, at det
ikke er muligt at få valgt en elevrepræsentant, bortfalder valget af denne.
§ 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at bestyrelsen udvides med flere medlemmer og
efter lokalt behov, herunder hvorledes de pågældende medlemmer skal udpeges eller
vælges, samt omfanget af deres valgperiode.
BESTYRELSENS KONSTITUTION m.m.

§ 5. Snarest muligt efter valg af medlemmer afholder bestyrelsen konstituerende møde.
Mødet ledes af en af de fra Slagelse Kommune udpegede medlemmer.
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Stk. 2. På det konstituerende møde vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer en
formand og en næstformand, som dog ikke må tilhøre personkredsen i § 2 stk. 4 og stk. 6.
Formanden og næstformanden vælges ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 3. Valg efter stk. 2 sker ved skriftlig afstemning, såfremt der er mere end en kandidat
til et hverv, eller hvis blot et bestyrelsesmedlem anmoder herom.
Stk. 4. Bestyrelsen kan udarbejde en forretningsorden for mødernes gennemførelse m.v.
En forretningsorden må ikke stride mod vedtægterne.
§ 6. Elevrepræsentanten og deltagere må ikke deltage i afstemning af eller overvære den
del af bestyrelsesmødet, der angår sager vedrørende enkeltpersoner.
§7. Centerleder og souschef deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
§ 8. Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål
af særlig interesse for dem.
§ 9. Centerledelsen varetager sekretariatsfunktionerne i forbindelse med bestyrelsens
arbejde men kan inddrage en protokolfører ved bestyrelsens møder.
INDKALDELSE m.m.

§ 10. Bestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når mindst 3 af
bestyrelsens medlemmer ønsker det, med angivelse af punkter til dagsordenen.
Stk. 2. Bestyrelsen planlægger møder for mindst ½ år af gangen.
Stk. 3. Dagsorden med bilag udsendes senest 7 dage før mødets afholdelse.
Stk. 4. Ethvert medlem af bestyrelsen kan ved skriftlig eller mundtlig begæring til
centerleder/formand senest 9 dage før mødets afholdelse få optaget punkter på
dagsordenen.
Stk. 5. I særlige tilfælde og hvis der er enighed i bestyrelsen, kan der ved mødets start
ændres i dagsordenen, evt. tilføjes et ekstra punkt.
§ 11. Når et medlem har forfald underretter pågældende selv sin stedfortræder og drager
samtidig omsorg for at vedkommende stedfortræder får overdraget dagsorden og evt.
nødvendigt materiale. Medlemmet orienterer formanden inden mødet.
BESLUTNINGSDYGTIGHED, AFSTEMNING m.v.

§ 12. Bestyrelsen fungerer principielt kun i møder. Formanden repræsenterer bestyrelsen
udadtil. Det enkelte medlem kan ikke uden indhentet mandat fra bestyrelsen repræsentere
denne udadtil.
§ 13. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne og
formand eller næstformand er til stede.
Beslutninger træffes ved stemmeflerhed, hvor intet andet særligt er bestemt. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 2. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange skriftlig afstemning.
§ 14. Formanden leder møderne. Under dennes forfald ledes de dog af næstformanden.
Såfremt formanden måtte udtrykke konkret ønske herom, kan bestyrelsen under
formandens ledelse vælge en mødeleder.

Side3/4

BESLUTNINGSPROTOKOL

§ 15. Formanden drager omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol.
Stk. 2. Af protokollen skal fremgå:
- tid og sted for mødet
- deltagere i mødet
- mødets leder
- bestyrelsens beslutninger
Stk. 3. Såfremt bestyrelsens beslutninger er sket ved afstemning, angives afstemningens
emne, samt antal stemmer for og imod. Mindretallet kan på forlangende få indføjet
mindretalsudtalelse.
Stk. 4. Der føres protokol over de enkelte beslutninger for hvert punkter på dagsordenen.
Referat sendes efterfølgende til bestyrelsen
Stk. 5. Afskrift (referat) af beslutningsprotokollen underskrives på første ordinære
bestyrelsesmøde.
§ 16. Formanden drager omsorg for, at der ved centrets foranstaltning sker information
om bestyrelsens beslutninger til alle ansatte ved centret.
Stk. 2. Ethvert referat af bestyrelsens møder er omfattet af reglerne om tavshedspligt.
Visse sager vil umiddelbart være af fortrolig karakter af hensyn til personer eller sagers
behandling og oplysninger herom må ikke offentliggøres.
Stk. 3. Enkelte bestyrelsesmedlemmers standpunkter, udsagn, eller stillingtagen er ikke
fortroligt.
Stk. 4. Beslutninger er i øvrigt ikke hemmelige.
DIÆTER OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE

§ 17. Efter Slagelse Kommunes nærmere beslutning kan der ydes diæter,
befordringsgodtgørelse m.v. for deltagelse i bestyrelsesmøder.
BESTYRELSENS KOMPETENCE

§ 18. Bestyrelsen fastlægger, efter indstilling fra centerlederen, centrets budget indenfor
den økonomiske ramme, der er fastsat af kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune.
Endvidere har bestyrelsen kompetence til følgende:
- Bestyrelsen afgiver på baggrund af indstilling fra centerleder, udtalelse til centerleder om
ansættelse og afskedigelse af personale ved CSU-Slagelse.
- Bestyrelsen deltager sammen med Slagelse Kommune ved ansættelse og afskedigelse af
centerleder.
- Bestyrelsen er rådgivende for CSU-Slagelses ledelse vedrørende udvikling af CSUSlagelses ydelser, herunder den faglige udvikling af indholdet i ydelserne.
- Efter indstilling fra centerlederen fastlægger bestyrelsen centrets værdigrundlag.
- Bestyrelsen tager stilling til forslag om iværksættelse af forsøgsvirksomhed.
- Bestyrelsen medvirker til at formidle samarbejde mellem centret og pårørende m.v. og
medvirker ved løsningen af sociale opgaver med tilknytning til centret.
- Bestyrelsen kan afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen i Slagelse
Kommune om alle spørgsmål vedrørende centret.
Bestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som forelægges den af
kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune.
- Bestyrelsen afgiver 1 gang årligt beretning til kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune
om sin virksomhed.
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§ 19. Bestyrelsens kompetence kan ikke ændres således, at den griber ind i eller anfægter
kompetencer, der lovgivningsmæssigt eller på anden måde er placeret andre steder, f.eks.
hos centerlederen.
ÆNDRINGER og IKRAFTTRÆDEN

§ 20. Kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune kan ændre nærværende vedtægt.
Stk. 2. Et flertal i bestyrelsen kan anmode kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune om
at foretage ændringer i nærværende vedtægter. Et forslag herom skal være fremsat
skriftligt og begrundet.
Stk. 3. Den til enhver tid siddende kommunalbestyrelse i Slagelse Kommune afgør efter
indstilling fra sin forvaltning, hvorvidt den vil behandle forslag efter stk. 2.
§ 21. Denne vedtægt træder i kraft straks den vedtages af kommunalbestyrelsen i
Slagelse Kommune. Ændringer efter § 20 træder i kraft med 3 måneders varsel,
medmindre kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune måtte bestemme noget andet.

Godkendt i Byrådet den 26. august 2019

