Ikast, d. 1/11 2018
Spørgsmål til initiativkredsen til brug for en samlet vurclering af skoleinitiativet

1. Hvorfor og hvordan er initiativet til at starte denne skole kommet i stand?
ISI — Idrætsskolerne Ikast har siden 1994 drevet folkehøjskole og efterskole i kombination, som en
uafhængig og selvejende undervisningsinstitution, med formål er at drive høj- og efterskolevirksomhed
inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.
ISI's værdigrundlag: "Idrætsskolerne Ikasts værdigrundlag bygger på den grundtvigske tankegang og ånd,
den danske og kristne kulturarv. Det enkelte menneske skal udfordres og kunne tage ansvar for egen
tilværelse, finde sig selv i et forpligtende fællesskab og gennem såvel idrætten som de almene fag udvikle
evnen til at træffe kvalificerede valg og deltage aktivt i menneske- og samfundsliv".
ISI udspringer af det midt- og vestjyske idræts- og foreningsliv. På ISI er idræt indgangsvinklen til et
forpligtende fællesskab og et undervisningsmiljø, hvor den enkelte elev får mulighed for at klarlægge og
udvikle sine ressourcer til gavn for den enkelte selv, for holdet og for samfundet. Vi har både den enkelte
og fællesskabet i fokus.
Efter 25 års erfaring med at drive fri skole har vi i skolens bestyrelse opstået motivation for med afsæt i ISI's
værdier og grundlag, og i tæt samarbejde med det lokale idrætsmiljø, herunder i særdeleshed FC
Midtjylland, at udvide vores skolevirksomhed til en ny målgruppe: børn i grundskolealderen.

2. Det følger affriskolelovens § 5, stk. 4, 3. pkt., at skolen skal offentliggøre oplysninger om sit
værdigrundlag på hjemmesiden. Hvad forventer initiativkredsen, at skolen vil anføre om sit værdigrundlag
på hjemmesiden, når skolen måtte blive en realitet?
Vi ønsker at fastholde det værdigrundlag, der er anført ved spørgsmål 1.

3. Hvorledes ser skolens initiativkreds på de grundlæggende menneskerettigheder, f.eks. — religionsfriheden,
herunder retten til at vælge, ændre og frafalde en religion og til ikke at have nogen religion, — menings- og
ytringsfriheden og — forbuddet mod diskrimination, herunder pga. køn, race, etnisk eller social oprindelse og
seksuel orientering?
Skolens initiativkreds er ISI's nuværende bestyrelse, samt forstander:
Poul Færch, formand
Palle Høj, Næstformand
Ole Thiel
Peter O. Sørensen
Claus Steinlein
Claus Berthelsen
Annette Mosegaard
Torben Østergaard, forstander
Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf 6 vælges på repræsentantskabsmødet
blandt repræsentantskabets medlemmer. Det sidste medlem udpeges af Ikast-Brande kommune.
Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Hvert år er tre medlemmer på valg.
Ud over bestyrelsen vælges to suppleanter. Valget gælder for ét år.
Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lov om frie kostskolers § 7, stk.
2 og 3, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem
for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og § 4.
Når friskolen er etableret, og vi dermed kender forældregruppen til friskolen, vil der blive valgt 2
medlemmer fra friskolens forældrekreds til ISI's bestyrelse.
ISI's nuværende bestyrelse er valgt af skolens Repræsentantskab, som består af op til 69 medlemmer, der
vælges blandt lokale idrætsforeninger, lokalt erhvervsliv, offentlige myndigheder, Idrætsskolernes Venner
og ISIs elevforening (HEISI). Medlemmerne Følgende foreninger og institutioner kan være medlemmer af
ISIs repræsentantskab med følgende antal medlemmer:
Region Midtjylland (1)
Ikast-Brande Byråd (2)
Herning Byråd (1)
DGI Midtjylland (3)
D.H.I.F. Team Nord (3)
K.F.U.M. Regionsudvalget Vest (3)
DFIF Region Midt- og Vestjylland (3)
Elevforeningen ISI (15)
Vennekredsen ISI (20)
Erhvervsgruppen (3)
Struer Idrætsforbund (3)
Dansk Firmaidrætsforbund ( 1)
Danmarks Idrætsforbund (1)
Idrætsforeningerne Ikast-Brande Kommune (3)
SIKH Herning Idrætsråd (3)
Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (1)
D.I.F. lokale repræsentanter (3)
Skolens hovedsigte er, som skoleformens: livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse. Således
har bestyrelsen på ISI fuldt fokus på, at skolens virke bygger på religionsfrihed, herunder retten til at vælge,
ændre og frafalde en religion og til ikke at have nogen religion, — menings- og ytringsfrihed og —forbud mod
diskrimination, herunder pga. køn, race, etnisk eller social oprindelse og seksuel orientering.

4. Hvorledes anskuer initiativkredsen en eventuel konflikt mellem dansk lov og ret på den ene side og
politiske/religiøse læresætninger på den anden side?
ISI's bestyrelse vil til enhver tid lade dansk lov og ret være juridisk grundlag i skolens virke.

5. I hvilken udstrækning har medlemmer af skolens initiativkreds eller kendte eller forventede fremtidige

medlemmer af skolens ledelse eller lærerstab offentligt udtrykt tilslutning til antidemokratiske aktiviteter?
Ingen mennesker på eller omkring ISI, og herunder heller ikke ISI Friskole, har offentligt udtrykt tilslutning
til antidemokratiske aktiviteter. Dette vil på ingen måder være foreneligt med at være en del af ISI, hverken
nu eller fremadrettet.

6. I hvilken udstrækning har medlemmer af skolens initiativkreds eller kendte eller forventede fremtidige
medlemmer af skolens ledelse eller lærerstab offentligt undsagt eller på anden måde modarbejdet
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder religionsfriheden, ytringsfriheden eller kønnenes
ligestilling?
Ingen mennesker på eller omkring ISI, og herunder heller ikke ISI Friskole, har offentligt undsagt eller på
anden måde modarbejdet grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder religionsfriheden,
ytringsfriheden eller kønnenes ligestilling. Dette vil på ingen måder være foreneligt med at være en del af
ISI, hverken nu eller fremadrettet.

7. Er der medlemmer af skolens initiativkreds eller kendte eller forventede fremtidige medlemmer af skolens
ledelse eller lærerstab, som har eller har haft tilknytning til en fri grundskole, som ikke længere er en fri
grundskole, eller som har fået påbud som følge af, at skolen ikke opfyldte frihed og folkestyre-kravet, eller
som lukkede under en tilsynssag herom, uden at der blev taget stilling til kravets overholdelse? I
bekræftende fald, hvilken skole?
Ingen mennesker på eller omkring ISI, og herunder heller ikke ISI Friskole, har haft tilknytning til en fri
grundskole, som ikke længere er en fri grundskole, eller som har fået påbud som følge af, at skolen ikke
opfyldte frihed og folkestyre-kravet, eller som lukkede under en tilsynssag herom, uden at der blev taget
stilling til kravets overholdelse.

8. Har skoleinitiativet modtaget donationer og i bekræftende fald fra hvem?
Nej.

9. Hvorledes anskuer initiativkredsen kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det
danske med frihed og folkestyre, herunder styrke elevernes demokratiske dannelse?
ISI's bestyrelse bakker fuldt ud op om kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det
danske med frihed og folkestyre, herunder styrke elevernes demokratiske dannelse.

Jeg er indforstået med ovenstående.
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