Fakta om
Roskilde Friskole
STU Boserup
Boserup Kollegiet
Den Lille Efterskole
Weekendaflastningstilbuddet
”Ud i det Fri"
Opholdsstedet i Roskilde

Skolerne i Boserup ligger i udkanten af
Boserup Skov, fire kilometer fra Roskilde.
Stedet
er
rammen
om
forskellige
socialpædagogiske institutioner og en
dagskole
med
dagbehandling
og
specialundervisning.

Tilsyn
Socialtilsyn Midt fører driftsorienteret tilsyn
med Weekendaflastningstilbuddet ”Ud i
det Fri” og med Opholdsstedet i Roskilde
efter Socialministeriets retningslinjer, jf. § 6 i
lov om Socialtilsyn.

Opholdsstedet
i
Roskilde
er
en
samarbejdspartner der ligger et par kilometer
fra skolen.

Roskilde
Friskole
har
undervisningsoverenskomst med Roskilde Kommune,
som
fører
tilsyn
med
skolen.
Budgetter,
regnskaber
og
opholdstakster
godkendes
af Roskilde
Kommune.

Selvstændige fonde
De
forskellige
socialpædagogiske
institutioner og skoletilbuddet arbejder
sammen, men er selvstændige juridiske og
økonomisk uafhængige fonde, som ledes af
kompetente bestyrelser.
Bestyrelser
Bestyrelserne er fuldt ansvarlig
relevante sociale myndigheder,
anbragte unges handlekommuner.

overfor
fx de

Al information ift. budgetter, årsrapporter og
brug af offentlige midler er offentligt
tilgængelige, ligesom tilsynsrapporter er det.
Links
til
undervisningsoverenskomst,
godkendelser osv.
findes
på
de
respektive stedes hjemmesider.

HVAD GÅR PENGENE TIL?
Et eksempel: Pengestrømmen på
Weekendaflastningstilbuddet "Ud i det Fri"
1. Kommunen betaler en takst for ophold og pædagogisk arbejde, iht. underskrevet
kontrakt
2. Aflastningstilbuddet bruger pengene iht. godkendt budget

Opholdsbetaling
fra kommunerne

Aflastningstilbuddet bruger
pengene iht. godkendt
budget

Revision
Alle midler som de private sociale tilbud
modtager
fra
kommuner,
dvs.
opholdsbetaling for henviste borgere,
anvendes i overensstemmelse med de
godkendte budgetter, med det formål at
støtte den enkelte borger ift. personlig
udvikling, undervisning mv.
Alle offentlige midler bliver fuldt ud afregnet
og revideret ift. til dette formål, og bliver ikke,
og kan heller ikke, bruges til noget andet
formål.
Samtlige institutioner i Boserup er ”nonprofit”.
Roskilde Friskoles regnskab revideres af
Mortensen og Beierholm fra Vordingborg.
De øvrige institutioners regnskab revideres
af SR Revision fra Køge.

Budgettet indsendes årligt til kommunen/
socialtilsynet senest den 1. oktober og det
reviderede regnskab inden den 1. april

Organisationsdiagram

Beboere

I forhold til løn ligger skolen på niveau med
De Frie Skolers lønaftaler. Dette gælder for
de ansatte på Roskilde Friskole og på STU
Boserup.
De ansatte har desuden goder som
sundhedsordning og betalt frokostpause.

Medarbejdere

Leder

Bestyrelse

Medarbejdere
Der er omkring 40 medarbejdere på de
forskellige institutioner tilsammen, hvoraf de
fleste kommer fra Roskilde.
Det er ansatte med mange forskellige
kompetencer som passer med vores slogan:
”Stedet med de mange talenter”. Det

drejer sig
om
lærere,
pædagoger,
pædagog-medhjælpere,
ledere,
afdelingsledere,
kontorpersonale,
en
mekaniker, en gartner, en kok, en hesteterapeut, en psykolog og en socialrådgiver.

Bestyrelser

Juridisk organisering

Antal medlemmer i de forskellige bestyrelser:

Institutionerne
i
Boserup
erhvervsdrivende fonde.

Roskilde Friskole Weekendaflastningen
”Ud i det Fri”
Foreningen Boserup (Boserupkollegiet)
Opholdsstedet i Roskilde

Navne og kompetencer på de enkelte
bestyrelsesmedlemmer kan findes på de
respektive institutioners hjemmesider.
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Ikke-erhvervsdrivende fonde
Civilstyrelsen er fondsmyndighed for alle
ikke-erhvervsdrivende fonde.
Fondsloven indeholder regler, hvorefter
fonde
skal
have
fondsmyndighedens samtykke til en
række dispositioner. Det gælder blandt
andet vedtægtsændringer og opløsning
samt overdragelse og pantsætning af
fondens aktiver. Civilstyrelsen skal derfor
tillade eller godkende visse af
bestyrelsens dispositioner.
Tilsynet føres endvidere ved, at styrelsen
stikprøvevis indkalder fondes regnskaber til
gennemgang. Styrelsen kan også foretage en
undersøgelse af fondens forhold på grundlag
af en henvendelse fra for eksempel
fondens
revisor,
en
godkendt
forvaltningsafdeling, et bestyrelsesmedlem
eller som følge af medieomtale.

Kilde: www.civilstyrelsen.dk

Uafhængig markedslejevurdering
af Roskilde Friskole

DSI Fælleseje

Den månedlige husleje på Roskilde Friskole er
113.529 kr.

Fælleseje er en selvejende institution
(erhvervsdrivende
fond)
med
Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed.

Heraf udlejes 25 % til Weekendaflastning og
til Boserup Kollegiet.
Roskilde Friskole har i marts måned 2018 fået
foretaget en uafhængig markedslejevurdering af EDC erhvervsmæglerne fra
Roskilde.
I EDC mæglernes vurdering er den månedlige
husleje sat til 117.917 kr.
Roskilde Friskoles bestyrelse konstaterer at
vurderingen ligger over den faktiske husleje,
hvilket er tilfredsstillende.
Markedslejevurderingen kan
Roskilde Friskoles hjemmeside.

findes

på

Skolen lejer sine bygninger af DSI Fælleseje.

Fællesejes formål omfatter udlejning af fast
ejendom og skibe til undervisning og
uddannelse, der søger at fremme den
gensidige mellemmenneskelige forståelse
lokalt, nationalt og globalt.
Fælleseje kan også støtte andre selskaber og
institutioner med tilsvarende formål.
Bestyrelsen i Fælleseje består af 5-7
medlemmer, hvoraf de to, heraf formanden,
skal godkendes af Erhvervsstyrelsen som
uafhængige af stifter.
Fællesejes årsregnskab revideres af en
statsautoriseret revisor og offentliggøres
hvert år på www.cvr.dk efter reglerne for
erhvervsdrivende fonde.
Fællesejes tidligere formand var i en årrække
advokat Merethe Stagetorn og nuværende
formand er jurist Karin Højer.

