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Synscentralen Januar 2007 

Vedtægter for styrelsen af SynscentraSen i Vordingborg. 

I medfør af Lov nr. 592 af 24. juni 2005 (Lov om ændring af lov om 
folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende 
voksenundervisning (FVU-loven) og forskellige andre love) § 6 c, 
nedsættes der bestyrelse for Synscentralen. 

Vordingborg Kommunalbestyrelse fastsætter følgende vedtægter for 
Bestyrelsen for Synscentralen: 

Kapitel 1 -

Sammensætning. 

§ 1 For Synscentralen nedsættes en bestyrelse bestående af 

1) 1 medlem udpeget af Vordingborg Kommunalbestyrelse 
blandt Socialudvalgets medlemmer. 

2) 1 medlem udpeget af hver kommune, hvormed Vordingborg 
kommune har indgået leveringsaftale for Synscentralen. 

3) 1 medlem udpeget af De samvirkende 
Invalideorganisationer i Vordingborg Kommune. 

4) 1 medlem udpeget af Dansk Blindesamfund. 

5) 2 medlemmer udpeget blandt medarbejderne på 
Synscentralen. 

6) 1 medlem udpeget af og blandt de unge i alderen 18 - 30 
o 

ar 
( elevrepræsentant). 

Stk 2 Kommunalbestyrelsen kan udvide den enkelte bestyrelse 
med yderligere medlemmer efter lokalt behov. 
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Stk 3 Forstanderen er bestyrelsens sekretær og deltager i 
bestyrelsens møder uden stemmeret. 

Valg. 

§ 2 Valg af de i § 1 stk 1 nr. 1, 2, 3 og 4 nævnte medlemmer 
finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg. 

Stk 2 Valg af de i § 1 stk 1 nr 5 og 6 samt de i § 1 
stk 2 nævnte medlemmer sker for et undervis
ningsår ad gangen 

Stk 3 Medlemmerne fungerer indtil udgangen af den 
måned, i hvilken nye valg har fundet sted. 

Stk 4 Synscentralens forstander forestår valget af de i §1, stk 5 
og 6 nævnte medlemmer. 

Stk 5 Medarbejdere med flere tjenestesteder kan kun 
stemme på den skole, hvor de har flest timer. 

Stk 6 Valgbare og stemmeberettigede er medarbejdere, 
der har fast tilknytning til Synscentralen, og som er 
undergivet forstanderens ledelseskompetance. 

Stk 7 Er det ikke muligt at få valgt en elev
repræsentant, bortfalder valget af denne. 

Stk 8 Bortfalder valget af elevrepræsentant jfr. stk. 7 
kan bestyrelsen udpege 1 eller 2 elevrepræsen
tanter til bestyrelsen. 

Stk 9 For hvert af bestyrelsens medlemmer udpeges en 
stedfortræder. 

§ 3 Bestyrelsen vælger selv sin formand. 

Mødevirksomhed 

§ 4 Synscentralens bestyrelsen afholder møde, når formanden 
eller mindst 3 af bestyrelsens medlemmer ønsker det - dog 
afholdes der mindst 2 møder årlige. 

Stk 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end 
halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er 
til stede. 

Stk 3 Er et medlem forhindret i at deltage i et besty
relsesmøde, deltager stedfortræderen. 
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§ 5 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, 
hvor intet andet er bestemt. I tilfælde af stemmelighed 
er formandens stemme udslagsgivende. 

§ 6 Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. 

§ 7 Elevrepræsentanterne må ikke overvære den del af 
drøftelserne der angår sager vedrørende enkelte 
elever eller medarbejdere. 

§ 8 Bestyrelsen kan i øvrigt selv fastsætte sin 
forretningsorden. 

Kapitel 2 - Bestyrelsens beføjelser 

§ 9 Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og 
rammer, der er fastsat af Vordingborg 
Kommunalbestyrelse. Aftalestyring - Vordingborgmodellen 
- vedlægges vedtægter for styrelsen af Synscentralen i 
Vordingborg. 

Stk 2 Bestyrelsen fastsætter retningslinier for Synscentralens 
virksomhed, herunder om 

1) institutionens undervisningstilbud og åbningstid 

2) samarbejdet med andre myndigheder, institutioner 
m v. 

3) samarbejdet mellem institution og pårørende. 

4) underretning af eleverne om udbytte af undervisningen. 

5) fællesarrangementer for eleverne i skoletiden. 

6) information om Synscentralens virksomhed. 

Stk 3 Bestyrelsen fastlægger inden for de økonomiske rammer, 
der er fastlagt for Synscentralen, 
Synscentralens budget, i overensstemmelse med 
" Aftalestyring - Vordingborgmodellen". 
Undtaget herfra er arbejdsgiverkompetancen. 
Undtaget er endvidere udgifter til elevbefordring. 

Stk 4 Bestyrelsen afgiver på baggrund af indstilling 
fra forstanderen udtalelse om ansættelse og afskedigelse 
af medarbejdere ved Synscentralen. 
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Stk 5 

Stk 6 

Stk 7 

Bestyrelsen medvirker ved byggesager og stiller 
forslag om bygningernes forbedring. 

Bestyrelsen udarbejder forslag til Kommunalbestyrelsen 
om Synscentralens virksomhed. Bestyrelsen afgiver 
indstilling til Kommunalbestyrelsen om forsøgs- og udvik
lingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål 
og rammer, som Kommunalbestyrelsen har fastsat. 

Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille 
forslag til Kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der 
vedrører Synscentralen. Bestyrelsen skal afgive udtalelse 
om alle spørgsmål, som Kommunalbestyrelsen forelægger 
den. 

Kapitel 3 

§ 10 

Stk 2 

Stk 3 

Stk 4 

Stk 5 

Stk 6 

Stk 7. 

Forstanderen 

Forstanderen har ansvar for Synscentralens 
myndighedsudøvelse iht. Lov om social service § 112 og 
§ 113 samt det pædagogiske ansvar for institutionens 
visitation, rådgivning og undervisning. 

Forstanderen varetager den daglige administrative 
ledelse af Synscentralen. 

Forstanderen træffer afgørelse om arbejdets 
fordeling blandt Synscentralens ansatte. 

Forstanderen træffer, under ansvar over for 
Vordingborg Kommunalbestyrelse, 
beslutning om iværksættelse af undervisning til 
elever. 

Forstanderen har det overordnede ansvar for afgørelse i 
alle enkeltsager vedrørende eleverne. 

Forstanderen afgiver indstilling til bestyrelsen 
om Synscentralens budget. 

Forstanderen afgiver indstilling om ansættelse og 
afskedigelse iht. Aftalestyring- Vordingborgmodellen. 
Indstillingen fremsendes gennem bestyrelsen med 
en udtalelse fra denne. 

Kapitel 4 Pædagogisk råd 

§ 11 Ved hver skole dannes et pædagogisk råd. 
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Stk 2 Det pædagogiske råd består af alle medarbejdere, 
der varetager undervisningsopgaver og 'andre 
pædagogiske opgaver på Synscentralen. Forstanderen er 
medlem af rådet. Alle medlemmer har pligt til at 
deltage i rådets møder. 

Stk 3 Rådet er rådgivende for forstanderen og bestyrelsen. 
Det skal udtale sig om alle spørgsmål, der 
forelægges det af forstanderen eller af bestyrelsen. 
Rådet kan af egen drift udtale sig om 
pædagogiske forhold af betydning for Synscentralen. 

Stk 4 Rådets udtalelser fremsendes gennem forstanderen. 

§ 12 Rådet vælger selv sin formand. Til at varetage 
formandens funktioner ved dennes forfald, skal 
der vælges en stedfortræder. 

Stk 2 Formanden og stedfortræderen for denne vælges 
hvert år inden udgangen af maj måned og fungerer 
for det efterfølgende skoleår. 

Mødevirksomhed 

§ 13 Det pædagogiske råd holder møde, når det ønskes 
af forstanderen. Forstanderen har altid ret til 
at få punkter optaget på dagsorden. 

Stk 2 Formanden eller en fjerdedel af rådets medlemmer 
kan altid forlange rådet indkaldt til møde med 
angivelse af punkter til dagsorden. 

§ 14 Rådets møder afholdes uden for undervisningstiden. 

stk 2 Formanden fastsætter tid og sted for møderne, 
indkalder medlemmerne samt fastsætter dagsorden. 

Stk 3 Udgifterne ved rådets virksomhed afholdes af 
Synscentralen. 

Protokol 

§ 15 Formanden, eventuelt en valgt sekretær, fører 
under møderne rådets protokol. Mindretal kan 
forlange deres opfattelse tilføjet protokollen i 
kort form og medsendt rådets udtalelser. 

Stk. 2 Rådets protokol oplæses ved mødets afslutning og 
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underskrives af formanden. 
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Forretningsorden 

§ 16 Det pædagogiske råd fastsætter i øvrigt selv sin 
forretningsorden. 

Kapitel 5 

§ 17 

Stk 2 

Stk 3 

Stk 4 

Stk 5 

Stk 6 

Kapitel 6 

§ 19 

Elevråd/elevforsamling 

Eleverne kan danne et elevråd. 

Synscentralens forstander har ansvaret for, at der gives 
eleverne, mulighed for at danne et elevråd. 

Dannes der ikke et elevråd, har Synscentralens forstander 
ansvar for, at der gives eleverne mulighed for, 
at etablere en elevforsamling med henblik på 
indhentning af elevernes udtalelser til bestyrelsen 
og udpegning af repræsentant til bestyrelsen. 

Eleverne afgør selv sammensætning af og valg til 
elevrådet. 

Elevrådet fastsætter selv sin forretningsorden. 

Udgifterne ved elevrådets virksomhed afholdes af 
Synscentralen. 

Denne vedtægt træder i kraft den 
Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde 
sted efter indhentet udtalelse fra bestyrelserne. 

Bilag 1 

Bilag 2 

Bilag til styrelsesvedtægten 

Aftalestyring - Vordingborgmodellen. 

Leveringsaftale pr. 11.01.2007 

Set i lyset af, at Synscentralens tilbud omhandler alle blinde og 
svagsynede personer uanset alder har det ikke vist sig realistisk at 
oprette elevråd/elevforsamling. 
Synscentralen byder grupper af blinde og svagsynede og deres pårørende 
velkomne og er til deres rådighed, herunder med udlån af lokale til 
mødeaktivitet. 

Medarbejderindflydelse udøves gennem Medarbejdermøder, hvor alle 
ansatte er medlemmer. 
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