
VICEINSPEKTØRFORENINGEN 
ved Danmarks Privatskoleforening 

(VIIS) 
 

INDLEDNING 
 

Viceinspektørforeningen blev dannet i januar måned 1987 efter nogle års forarbejde af en 
gruppe viceinspektører og souschefer, alle tilhørende daværende DR-skoler (nu: 
Danmarks Privatskoleforening). 
 

Baggrunden for foreningens oprettelse var et ønske om at kunne samles og diskutere 
fælles skole- og arbejdsproblemer, idet det var en udbredt opfattelse, at viceinspektørerne 
m.fl. hver for sig sad forholdsvis isoleret med sine evt. problemer. 
 

I de år, der er gået siden foreningens oprettelse, er det blevet udbredt, at skolernes 
ledelser arbejder sammen i team. I konsekvens heraf skal foreningen arbejde hen imod, at 
foreningens aktiviteter med tiden kan blive åbne for andre i skoleledelserne end 
foreningens medlemmer. Dette skal ske med åbenhed for forskellige måder at organisere 
aktiviteterne på.    
 

Foreningen er ikke en fagforening. 
 

Foreningen ønsker et tæt samarbejde med Danmarks Privatskoleforening. 
 

FORENINGENS VEDTÆGTER… 
 

§ 1 
Foreningens navn er VIIS. 

 

§ 2 
Det er foreningens formål selvstændigt og/eller i samarbejde med Danmarks 
Privatskoleforening at arrangere et årligt kursus i forbindelse med generalfor-
samlingen for at give inspiration til det daglige arbejde samt at sikre medlem-
merne mulighed for erfaringsudveksling, dels i forbindelse med det årlige kur-
sus, dels løbende på anden vis. 

 

§ 3 
Som medlemmer kan optages viceinspektører, lærere, der er tillagt souschef-
funktion samt afdelingsledere ved skoler, der kan optages som medlemmer af 
Danmarks Privatskoleforening. 

 

§ 4 
Bestyrelsen består af tre personer - formand, næstformand og kasserer. 
Bestyrelsen vælges direkte på den ordinære generalforsamling, idet 
formanden vælges i år delelige med 3, næstformanden året før og kassereren 
året efter disse år. Valget gælder for en treårig periode. 
Hvis formanden går i utide, overdrages hvervet til næstformanden, indtil næs-
te generalforsamling, hvor der foretages formandsvalg for resten af gældende 
valgperiode. 



Hvis næstformanden eller kassereren afgår i utide, overdrages hvervet til 
1.suppleant osv. 
Der vælges tre suppleanter. Valget gælder for et år. Den af de tre supplean-
ter, der opnår det højeste stemmetal, er 1.suppleant. 
Der vælges to revisorer og en revisorsuppleant, ligeledes for et år. 

 

§ 5 
 Foreningens regnskabsår løber fra 1. juni i ét år til 31. maj i det følgende år. 
 

§ 6 
 Den ordinære generalforsamling indkaldes med 4 ugers varsel og afholdes i  

september måned efter følgende dagsorden: 
 

1.  Valg af dirigent og stemmetællere. 
2.  Formandens beretning. 
3.  Regnskab. 
4.  Indkomne forslag. Indsendes til formanden senest 2 uger før generalfor-

samlingen. 
5.  Fastsættelse af budget og kontingent. 
6.  Valg i henhold til vedtægterne. 
7.  Eventuelt. 

 

§ 7 
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt formanden, besty-
relsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det. Der indkaldes med 14 dages 
varsel. Dagsorden fremsendes samtidigt. 

 

§ 8 
Vedtægterne kan ændres på den ordinære generalforsamling, såfremt ¾ af 
de fremmødte stemmer for ændringsforslaget. 
Ændringsforslaget skal være medlemmerne i hænde senest 1 uge før gene-
ralforsamlingen. 

 

§ 9 
Foreningen kan opløses efter samme regler som gælder for  vedtægtsændrin-
ger. 
En evt. formue overføres til Privatskolernes fond til pædagogisk  udviklingsar-
bejde. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 1. februar 2005. 
Ændret på generalforsamlingen den 13. september 2006. 
Ændret på generalforsamlingen den 9. september 2009. 
Ændret på generalforsamlingen den 11. september 2013. 

 

p.f.v. 
 
 
 
Peter Hugger, formand 




