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KAPITEL 1

BESTYRELSEN

§ 1. Den overordnede styrelse af institutionen varetages af
bestyrelsen.
Bestyrelsen består af:


2 medlemmer udpeget af regionsrådet



2 medlemmer udpeget af kommunerne i regionen



4 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer,
hvis muligt skal organisationer fra både Tale, Høre og
Specialrådgivningsområdet være repræsenteret.



3 medlemmer valgt af og blandt institutionens lærere
(pædagogiske medarbejdere) og øvrige medarbejdere, heraf
skal mindst én af disse være fra gruppen af pædagogiske
medarbejdere. Hvis dette ikke er muligt, skal mindst én være
medarbejder med direkte brugerkontakt.



2 medlemmer valgt af og blandt institutionens brugere, heraf
hvis muligt 1 medlem blandt de forældre, hvis børn modtager
undervisning eller andre ydelser i indeværende år.

Områdechefen er bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsens
møder uden stemmeret.
For samtlige medlemmer udpeges/vælges en suppleant.
§ 2. Samtlige medlemmer af bestyrelsen har stemmeret.

VALG AF BESTYRELSEN

§ 3. De medlemmer og suppleanter, der udpeges af regionsrådet, af kommunerne i regionen
og af de handicappedes organisationer udpeges snarest muligt efter hvert kommunal- og
regionsrådsvalg. Medlemmerne fungerer indtil udgangen af den måned, i hvilken nye
udpegninger har fundet sted.
Opnås der ikke enighed mellem de handicappedes organisationer om valgt af medlemmer og
stedfortræder, vælger regionsrådet mellem de personer, der indstilles af de handicappedes
organisationer. Bestyrelsen kan i samråd med områdechefen fremsætte forslag til hvilke
handicaporganisationer, der skal sidde i bestyrelsen.
Stk. 2. Repræsentanten for forældrene i bestyrelsen vælges for 1 undervisningsår. Valget
finder sted i august måned. Den der opnår flest stemmer, er valgt, mens den, der har været
nærmest på at opnå valg, er suppleant.
Stk. 3. Medarbejderrepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges af en valgforsamling,
der indkaldes af områdechefen. Denne leder ligeledes valghandlingen. Alle medarbejdere, der
har fast tilknytning til institutionen, og som er undergivet områdelederens lederkompetence, er
valgbare og stemmeberettigede.
Hver medarbejder har en stemme.
De 3, der har opnået flest stemmer, er valgt. De 3, der har været nærmest på at opnå valg, er
suppleanter.
Stk. 4. Valget finder sted i maj/juni måned. Valgforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel.
Valgperioden er 2 undervisningsår og påbegyndes 1. august.
Stk. 5. Brugerepræsentanten og dennes suppleant vælges af og blandt brugerne på
institutionen. Hver bruger har 1 stemme. Den der opnår flest stemmer, er valgt, mens den,
der har været nærmest på at opnå valg, er suppleant. Er der dannet et brugerråd, udpeger
dette brugerrepræsentanten og suppleanten. Valget finder sted i august måned. Valgperioden
er 1 år og påbegyndes 1. august det pågældende undervisningsår.
Stk. 6. Er det ikke muligt at få valgt en brugerrepræsentant, bortfalder valget af denne.
Stk. 7. Brugerrepræsentanten må ikke overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedr.
enkelte brugere eller medarbejdere.

Side 2

KONSTITUERING

§ 4. Umiddelbart efter afholdelse af valg af medlemmer til bestyrelsen afholdes konstituerende
møde. Mødet ledes af et af regionsrådets udpegede medlemmer.
Stk. 2. På det konstituerende møde vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer formand og
stedfortræder for formanden.
Stk. 3. Formanden og stedfortræderen vælges ved simpelt stemmeflertalsvalg. Valgperioden
påbegyndes 1. august. Valget har gyldighed for et undervisningsår eller efter et kommunalvalg
for resten af et undervisningsår.
Stk. 4. Valgene sker ved skriftlig afstemning, såfremt der er mere end én kandidat til et hverv,
eller efter ønsker om skriftlig afstemning.

MØDEVIRKSOMHED

§ 5 Bestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.
Stk. 2. Bestyrelsen kan dog indbyde andre til at deltage i behandlingen af enkelte punkter på
møderne.
Stk. 3. Er et medlem forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, kan suppleanten deltage.
Stk. 4. Bestyrelsen afholder møde, når formanden eller mindst 4 af bestyrelsens medlemmer
ønsker det med angivelse af punkter til dagsorden. Formanden fastsætter tid og sted for
møderne.
Stk. 5. Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel.
Formanden udarbejder udkast til dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden
mødet dette til medlemmerne med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt
optaget på dagsorden, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet afholdes.
I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes,
skal formanden så vidt muligt forinden at underrette medlemmerne om de sager, der skal
behandles på mødet.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede
medlemmer er til stede.

Side 3

Stk. 7. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de personligt er til
stede under disse.
Stk. 8. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende.
Stk. 9. Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres
for hvert møde, hvilke personer der har været til stede. Beslutningsprotokollen godkendes
efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.
Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen medsendt bestyrelsens
udtalelser og beslutninger. Områdechefen fører under møderne bestyrelsens protokol.
Side 4

Stk. 10. Bestyrelsen orienterer relevante grupper om arbejdet i bestyrelsen.
Stk. 11. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 6. Bestyrelsesrepræsentanterne modtager godtgørelse efter de regler som regionsrådet til
enhver tid måtte fastsætte for hverv, der besættes af ikke-regionsrådsmedlemmer.

KAPITEL 2

BESTYRELSENS BEFØJELSER

§ 7. Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af
regionsrådet.
Stk. 2. Bestyrelsen træffer, efter indstilling fra områdelederen, beslutning på følgende
sagsområder:
a) Bestyrelsen afgiver på baggrund af indstilling fra områdechefen udtalelse om
ansættelser og afskedigelser af personalet ved institutionen. Sædvanligvis delegeres
denne kompetence til områdechefen.
b) Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag om alle forhold vedrørende den
pågældende institution. Bestyrelsen kan afgive udtalelse om alle spørgsmål, som
regionsrådet forelægger den.

KAPITEL 3
MED-UDVALGET
§ 8. Institutionens medarbejdere er repræsenteret via det lokale MED-Udvalg. MED-Udvalget
kan fremsende udtalelser til bestyrelsen vedrørende forhold indenfor MED-udvalgets
kompetenceområder. MED-udvalgets formål og kompetencer er nærmere specificeret i den
gældende MED aftale for Region Midtjylland. Med-udvalgets udtalelser til bestyrelsen skal
fremsendes gennem institutionens områdechef.
Stk. 2 Valg til MED-udvalget sker jf. gældende MED aftale for Region Midtjylland.
Side 5

PÆDAGOGISK RÅD

§ 9. Ved institutionen dannes et pædagogisk råd. Rådet består af alle medarbejdere, der
varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver på institutionen, herunder
rådgivning, vejledning, instruktion og rehabilitering.
Områdechefen er medlem af rådet. Alle medarbejdere i ovennævnte gruppe har pligt til at
deltage i rådets møder. Det pædagogiske råd har en rådgivende funktion overfor lederen og
bestyrelsen vedrørende institutionens pædagogiske og undervisningsmæssige forhold. Det
pædagogiske råds udtalelser til bestyrelsen skal fremsendes gennem institutionens
områdechef.
Eventuelle tvivlstilfælde vedrørende rådets sammensætning afgøres af regionsrådet.
Stk. 2. Det pædagogiske råd vælger selv sin formand og fastsætter i øvrigt selv sin
forretningsorden.

KAPITEL 4
IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER

§ 10. Vedtægten træder i kraft ved forretningsudvalgets godkendelse og erstatter tidligere
styrelsesvedtægt af 30. oktober 2013.
Stk. 2. Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra
bestyrelsen.

