
Forældrekreds/skolekreds 
I Feldborg Frie Børneunivers er der både en forældrekreds og en skolekreds som har indflydelse på skolens 

drift og virke. Det er bl.a. dem der vælger medlemmer til bestyrelsen og har stemmeret på 

generalforsamlinger.  

Ud af bestyrelsens 7 medlemmer og 2 suppleanter er  

• 2 medlemmer og 1 suppleant valgt af forældrekredsen 

• 5 medlemmer og 1 suppleant er valgt af fra skolekredsen 

Dog skal der altid være mindst 4 medlemmer fra forældrekredsen 

 

Forældrekreds: 
Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen og man bliver automatisk meldt ind når ens barn 

starter i skolen. Det sker helt automatisk og koster ikke noget. Det giver ret til at stemme på 

generalforsamlingen. 

 

Skolekreds 
Skolekredsen er baggrunden for skolens virke og alle er velkommen til at ansøge om medlemskab i 

skolekredsen.  

Skolekredsen består automatisk af forældrekredsen (de skal ikke betale kontingent), men andre der har lyst 

er velkomne til at ansøge om medlemskab – Det kunne f.eks. være gamle elever, beboere i Feldborg eller 

andre der har en tilknytning til byen og skolen. Udover stemmeret ved generalforsamlingen støtter man 

samtidigt Feldborg Frie Børneunivers ved et medlemskab i skolekredsen i form af et kontingent. 

 

Kontingentet for et personligt medlemskab fastsættes af bestyrelsen og løber for et skoleår.  

Kontingentet er i år fastsat til 100 kr. 

Det er op til bestyrelsen at godkende medlemmer. I tilfælde af at bestyrelsen afviser et medlemskab, kan 

det indankes for generalforsamlingen, som derefter træffer endelig afgørelse. 

 

Forældre til børn i skolen har herved ret til at stemme på generalforsamlingen ved punkter til 

forældrekredsen og skolekredsen, mens andre medlemmer af skolekredsen kun har ret til at stemme ved 

punkter for skolekredsen (det er kun muligt at afgive 1 stemme ved et punkt). Denne opdeling er lavet fordi 

det ønskes at forældrene har størst medbestemmelse over skolen og for at sikre at ”ikke forældre” 

overtager skolebestyrelsen og fører skolen i en retning som forældrene ikke ønsker. 


