
Styrelses vedtægt for bestyrelsen 
STU Viborg 

§ 1 Formål 
Bestyrelsen skal sikre, at love overholdes og sikre sikker drift samt udvikling af 
undervisningsinstitutionen, så deltagerne til enhver tid tilbydes den bedst mulige 
undervisning og et optimalt undervisningsmiljø. 
Bestyrelsen skal sikre, at undervisningsinstitutionen og bestyrelsen har et godt samarbejde 
med det politiske niveau, handicaporganisationer samt øvrige interessenter. 

§ 2 Bestyrelsens sammensætning 

Stk. 1 
Bestyrelsen består af 8 medlemmer 

1. To medlemmer udpeget af Viborg Byråd 
2. To medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer. 
3. To medarbejderrepræsentanter, heraf mindst en underviser 
4. Formand og kasserer for De Studerendes Råd (DSR) 

Stk. 2 
Lederen af STU Viborg er tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret og varetager 
sekretariatsfunktionen i forbindelse med bestyrelsens arbejde. 

Repræsentant, udpeget af den forvaltning STU hører under, deltager i møderne uden 
stemmeret. 

Stk. 3 
Personer, der er ansat på STU Viborg, kan ikke være organisationens valgte 
bestyrelsesmedlemmer, jf. stk.1, nr. 2 . 

Stk. 4 
Repræsentanter for De Studerendes Råd må ikke overvære den del af bestyrelsens 
drøftelser, der angår sager vedrørende enkelte studerende eller medarbejdere. 



Stk. 5 
Fagpersoner eller andre relevante enkeltpersoner, kan af bestyrelsens formand inviteres til 
at deltage i bestyrelsesmøder. 
Eventuel invitation skal fremgå af dagsordenen til mødet. 

§ 3 Valg af medlemmer 

Stk. 1 
Valg af medlemmer, der er udpeget af Viborg byråd og Danske Handicaporganisationer 
finder sted snarest muligt efter et byrådsvalg. 
Udpegningen er gældende for den kommunale valgperiode. 

Stk. 2 
Lederen af STU Viborg er ansvarlig for valg af repræsentanter for medarbejdere og 
studerende. Valget er gældende for 1 skoleår ad gangen. 

§ 4 Opgaver 

Stk. 1 
Bestyrelsen fastlægger, efter indstilling fra lederen af STU Viborg og indenfor den 
økonomiske ramme, der er fastsat af Viborg byråd, undervisningsinstitutionens budget. 

Stk. 2 
Bestyrelsen afgiver, på baggrund af indstilling fra lederen, udtalelse til byrådet omkring 
ansættelse og afskedigelse af undervisere og andet personale ved 
undervisningsinstitutionen. 

Stk. 3 
Bestyrelsen kan varetage andre opgaver vedrørende undervisningsinstitutionen efter 
Byrådets nærmere beslutning. 

§ 5 Mødevirksomhed 

Stk. 1 
Der holdes 5-6 ordinære bestyrelsesmøder om året, hvor bestyrelsen udøver sin 
virksomhed . 

Stk. 2 
Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan indkaldes af formanden og skal indkaldes, hvis mindst 
4 medlemmer kræver det med angivelse af punkter til dagsorden. 

§ 6 Pædagogisk råd 

Stk. 1 
Det pædagogiske råd er rådgivende i pædagogiske og undervisningsmæssige spørgsmål 
overfor STU's leder og bestyrelsen. Rådet består af alle pædagogiske medarbejdere, samt 



------

af STU Viborgs leder. 

Stk. 2 
Det pædagogiske råd fastsætter selv sin forretningsorden og vælger sin formand . 

§ 7 De Studerendes Råd {DSR) 
Ved STU Viborg kan de studerende danne et råd til at varetage deres interesser. De 
Studerendes Råd vælges af og blandt STU Viborgs studerende. 

De Studerendes Råd fastsætter selv sin forretningsorden og vælger selv sin formand . 

§ 8 Diverse 
Bestyrelsen kan ikke indgå kontrakter og kan ikke nedlægge sit virke. 

§ 9 Ikrafttræden 
Denne styrelsesvedtægt for STU Viborgs bestyrelse er godkendt af Viborg Kommunes 
Byråd, den 30.01.2019. 
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