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Nedenstående beskriver regelgrundlaget for samarbejde mellem menighedsrådene i Bornholms provsti, 

Københavns stift og Bornholms Regionskommune 

 

§1 Folkekirkens skoletjeneste Bornholm 

Stk. 1. Samarbejdet omfatter menighedsrådene: Allinge-Sandvig, Bodilsker, Gudhjem, Hasle, Ibsker, 
Klemensker-Rø, Knudsker, Nexø, Nyker, Nylars, Olsker, Poulsker, Rutsker, Rønne, Svaneke, Vestermarie, 
Østerlars, Østermarie, Aaker-Pedersker 
 
Stk. 2. Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm (FSB) er en folkekirkelig skoletjeneste for alle folke- og 

privatskoler på Bornholm. FSB betjener klassetrinnene 0. – 10. klasser. 

Stk. 3.  FSB’s hjemsted er Bornholms provsti og Bornholms regionskommune 

 

§2 Formål 

Stk. 1. Formålet med FSB er at inspirere lærere og elever til nye ideer til kristendomsundervisningen, 

herunder udarbejde undervisningsmaterialer samt tage initiativ til og koordinere undervisningsforløb for 

faget kristendomskundskab/religion med mulighed for inddragelse af andre fag som f. eks dansk, musik, 

billedkunst, historie mm i tværfaglige projektforløb. 

Stk. 2. Samarbejdet sker på grundlag af og i respekt for Folkeskoleloven og de til enhver tid gældende 

formålsbestemmelser og undervisningsvejledninger for de fag, der samarbejdes med. 

 

§3 Økonomi 

Stk. 1. Provstiudvalget udmelder årligt budgetrammerne til formålet ved det årlige budgetsamråd. Udgiften 
dækkes ved ligning til provstiudvalgskassen efter reglerne herom jf. § 17 h i lov nr. 331 af 29. marts 2014 om 
folkekirkens økonomi.  
 
Stk. 2. Bestyrelsen for FSB udarbejder budgetforslag ud fra den udmeldte finansielle ramme som forelægges 

provstiudvalget til godkendelse. FSB’s medarbejder/e skal inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af 

budgetforslag.  

Stk. 3. FSB’s driftsregnskab føres som biregnskab i provstiudvalgskassen og godkendes af provstiudvalget. 

Stk. 4.  Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Stk. 5. Årsregnskabet revideres af provstiets revisor. 

Stk. 6. Deltagerne hæfter solidarisk og indbydes med lige store andele. 
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§4 Bestyrelse, opgaver mm 

Stk. 1. FSB konstituerer sig, iht. § 20a i lov nr. 771 af 24. juni 2013 om menighedsråd med en bestyrelse, der 

vælges blandt de deltagende menighedsråd (2 personer) skoleforvaltningen i BRK (1 pers), privatskolerne i 

BRK (1 pers), UCC (1 pers), og provstiet (1 pers). Provsten er født medlem, i alt 7 medlemmer. Bestyrelsen 

vælges for en fireårig periode, der følger menighedsrådsvalgene. 

Stk. 2. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Der kan udpeges en 

økonomiansvarlig. 

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

Stk. 4. Bestyrelsens formand indkalder til mindst to årlige møder. 

Stk. 5. Ekstraordinært bestyrelsesmøde skal afholdes, når mindst to medlemmer begærer det. Indkaldes med 

1 måneds varsel. 

Stk. 6. Bestyrelsens opgaver er at 

 sikre, at samarbejdet mellem skole og kirke finder sted på skolens præmisser 

 sikre bredden i de udbudte undervisningsforløb 

 opbygge netværk til skolerne i tæt samarbejde med medarbejder/ne 

 komme med ideer og inspiration til FSB 

 holde deltagende menighedsråd orienterede om arbejdet i FSB 

 vælge kontaktpersoner til skolerne 

 ansætte/afskedige medarbejdere i FSB 

 være ansvarlig for økonomi i samarbejde med medarbejder/ne 

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg eller arbejdsgrupper 

 

§5 Personale 

Stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger, på de deltagende menighedsråds vegne, personale jf. § 6. stk. 1. 

Stk. 2. Personalets ansættelsesbrøk er ikke afhængig af de deltagende menighedsråds indtræden i eller 

udtræden af samarbejdet. 

Stk. 3. Bestyrelsen vælger af sin midte en person, der bemyndiges til at give forskrifter/anvisninger til og 

modtage henvendelser fra medarbejder/ne ang. tjenstlige forhold.  

 

§6 Andre forhold 

Stk. 1. FSB tilstræber det højst mulige faglige niveau både teologisk og pædagogisk. Dette sker ved at ansætte 

en eller flere medarbejdere, hvis kompetencer er af en sådan karakter, at både den teologiske og den 

pædagogiske faglighed er dækket. 

Stk. 2. Medarbejderne indgår i det landsdækkende netværk af folkekirkelige skoletjenester 
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Stk. 3. Der udarbejdes årligt en række undervisningsforløb, heraf mindst ét til indskolingen, ét til 

mellemtrinnet og ét til udskolingen. Forløbene skal på én gang understrege det specifikt kristendomsfaglige 

som omdrejningspunkt   og inddrage andre fag, dansk, historie, billedkunst, naturfag mm. 

Stk. 4. Der tilstræbes den bedst mulige kontakt mellem skolerne og FSB. 

 

§ 9 Tvister 

En evt. tvist afgøres af provstiet. Hvis enighed ikke kan opnås løftes tvisten til biskoppen i Københavns stift. 

Yderligere kan tvisten ankes til Kirkeministeriet. 

 

§ 10 Periode for samarbejdet 

Samarbejdet gælder for budgetårene 2018, 2019, 2020 og 2021 og skal vedtages med 2/3 flertal på det årlige 

budgetsamråd. Såfremt der på et budgetsamråd ikke er et kvalificeret flertal på 2/3 af de vægtede 

menighedsrådsstemmer for at fortsætte samarbejdet, ophører det med virkning fra årets udgang. 

 

§ 11 Ind- og udtræden af samarbejdet 

Stk. 1. Menighedsråd i Bornholms Provsti kan på ethvert tidspunkt beslutte at indtræde aktivt i samarbejdet.  

Stk. 2. Udtræden af samarbejdet kan ske ved skriftlig henvendelse til provstiudvalget senest den 1. juni i året 

før den ønskede udtræden. Et udtrædende medlem har ikke krav på samarbejdets aktiver, men vedbliver at 

hæfte for sin forholdsmæssige andel af de økonomiske forpligtelser på udtrædelsestidspunktet, indtil denne 

forpligtelse er afviklet. 

 

§ 12 Ikrafttrædelse 

Vedtægten træder i kraft ved godkendelse på provstiets budgetsamråd den 5. september 2017, og den vil 
være tilgængelig på Københavns Stifts hjemmeside samt på Bornholms Provstis hjemmeside. 
  




