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Formål 
I henhold til folkeskolelovens § 41 fastsætter kommunalbestyrelsen en vedtægt for styrelsen af 

kommunens skolevæsen, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.  

Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet omfatter folkeskoleloven, de tilhørende 

bekendtgørelser, kommunalbestyrelsens politiske beslutninger samt mål og rammer for 

kommunens skolevæsen. 

 

Kapitel 1.  

Skolebestyrelsen  

Sammensætning og skolebestyrelsesvalg  

 

§1  

Skolebestyrelsen ved: 

 

 Østskolen 

 Midtskolen 

 Vestskolen 

 

består hver især af i alt 7 forældrerepræsentanter(hvoraf hver skoleafdeling er repræsenteret), 3 

medarbejderrepræsentanter og 3 elevrepræsentanter(hvoraf det tilstræbes at hver skoleafdeling 

er repræsenteret), der alle har stemmeret.  

 

Stk. 2 For Midtskolen og Østskolen, der også omfatter specialklasser, skal 

forældrerepræsentationen for specialklasserækken udgøre mindst 1 forældrerepræsentant i 

skolebestyrelsen.  

 

Stk. 3 Skolelederen og ledelsesrepræsentanter varetager bestyrelsens sekretariatsfunktioner og 

deltager ved bestyrelsens møder uden stemmeret.  

 

Stk. 4 Byrådet kan efter anmodning fra skolebestyrelsen beslutte, at et byrådsmedlem deltager i 

skolebestyrelsens møder.  

 

Stk. 5 Elevrepræsentanter må ikke deltage i eller overvære den del af mødedrøftelserne, der 

angår sager vedrørende enkeltpersoner.   

 

§2  

Forældrerepræsentanternes valgperiode er 4 år, jf. Folkeskolelovens § 42, stk. 9., gældende fra d. 

1. august i det år, der følger efter nyvalg til kommunalbestyrelsen. 

 

Stk. 2 

Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen.  
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Stk. 3  

Medarbejderrepræsentanterne vælges afdelingsvis på et møde, hvor skoleledelsen indkalder 

samtlige medarbejdere ved afdelingen, til en fælles valghandling. Ved valghandlingen kan alle 

medarbejdere stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én stemme. Den medarbejder, 

der har fået flest stemmer, er valgt til skolebestyrelsen. Stedfortræder vælges efter samme 

fremgangsmåde.   

 

Stk. 4  

Valg i henhold til stk. 3, finder sted i marts/april med henblik på repræsentation det efterfølgende 

skoleår. Valgperioden for de valgte medarbejderrepræsentanter er 1 skoleår, jf. Folkeskolelovens 

§ 42, stk. 8, pkt. 2.  

 

Stk. 5  

Elevrepræsentanterne vælges afdelingsvis på et møde, hvor skoleafdelingen indkalder 

elevrådsrepræsentanterne til en valghandling. Ved valghandlingen kan alle elevrådsmedlemmer 

stemme på alle kandidater. Hvert elevrådsmedlem har én stemme. Den elevrådsrepræsentant, 

der får flest stemmer, er valgt til skolebestyrelsen. Stedfortræder vælges efter samme 

fremgangsmåde.   

 

Stk. 6 

Valg i henhold til stk. 5 finder sted i skoleårets start og senest d. 1. september. Valgperioden for de 

valgte elevrepræsentanter er 1 skoleår.  

 

Stk. 7 

Kommunalbestyrelsen kan, uanset forholdet i § 2, bestemme at der skal foretages nyvalg til 

skolebestyrelsen ved den skole, der modtager alle eller en væsentlig del af eleverne fra en 

nedlagt skole/skoleafdeling, eller i tilfælde af, at 2 eller flere skoler/skoleafdelinger 

sammenlægges.  

 

Stk. 8 

En forældrerepræsentant mister sin valgbarhed, hvis barnet optages i et andet skoletilbud end 

det kommunale, jf. Folkeskolelovens § 43, stk. 2.   

 

  

Mødevirksomhed og forretningsorden  

 

§3 

På skolebestyrelsens første møde vælger alle stemmeberettigede medlemmer én af 

forældrerepræsentanterne som formand, ved bundet flertalsvalg, jf. Folkeskolelovens § 42, stk. 6. 

 

§ 4  

Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. 

 

Stk. 2 

Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af 

særlig interesse for dem. Der kan som hovedregel ikke deltage andre, end de nævnte i § 1. 

 

§ 5 

Er et forældrerepræsentantsmedlem forhindret i at deltage, deltager så vidt muligt 

stedfortræderen.  
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§ 6  

Skolebestyrelsen fastsætter i henhold til sin forretningsdagsorden en møderække.  

 

Stk. 2  

Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af 

bestyrelsens medlemmer ønsker det, med angivelse af punkter til dagsorden. 

 

Stk. 3  

I henhold til stk. 2, fastsætter formanden tid og sted for møderne. 

 

Stk. 4 

Skolebestyrelsens formand udarbejder til hvert møde en dagsorden, jf. Folkeskolelovens § 44, stk. 

11. Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de medlemmer, som har 

deltaget i mødet. Dagsorden og referat gøres offentligt tilgængelige med de begrænsninger, der 

følger af lovgivningens regler om tavshedspligt.  

 

§ 7 

Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. Ved aftalt møderække udsendes ikke 

særskilt mødeindkaldelse.  

 

 

Stk. 2  

Formanden sender senest 4 hverdage inden mødet en dagsorden, med eventuelle bilag til 

medlemmerne. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal dette 

meddeles formanden senest 8 dage før, at mødet afholdes.  

 

Stk. 3 

I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal 

formanden så vidt muligt inden mødet, underrette medlemmerne om de sager, der skal 

behandles på mødet. 

 

§ 8 

Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.  

 

§ 9 

Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt tilstede under 

disse. 

 

§ 10 

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 

 

Stk. 2 

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

 

§ 11 

Der føres referat over bestyrelsens beslutninger. I referatet anføres for hvert møde hvilke personer, 

der har været til stede. Referatet underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har 

deltaget i mødet. 

 
Stk. 2 



 

Center for Børn & Undervisning    

   

 

 
Side 6 af 7 

Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens 

udtalelser og beslutninger. 

 
Stk. 3 

Skolens ledelse udarbejder under møderne bestyrelsens referat, og fungerer som sekretær for 

bestyrelsen. 

 

§ 12 

Skolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  

 

Stk. 2 

Skolebestyrelsens forretningsorden må ikke overskride de rammer, der følger af folkeskoleloven og 

de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. 

 

Stk. 3 

Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning, og indkalder mindst én gang årligt forældrene til et 

fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed, hvor årsberetningen behandles, jf. 

Folkeskolelovens § 44, stk. 12-13.  

 

§13 

Forældre- og elevrepræsentanterne modtager ikke diæter og der ydes ikke 

befordringsgodtgørelse til bestyrelsesarbejdet.   

 

Kapitel 2 

Skolebestyrelsens beføjelser  
 

§ 14 

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat i 

folkeskoleloven og af Byrådet, og som fremgår af bilagene til denne vedtægt. 
 
Stk. 2 

Byrådet kan delegere sine beføjelser til skolebestyrelsen, i henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 4, 

bortset fra bestemmelser der angår:  

 

 Bestemmelserne i folkeskoleloven § 40 stk. 2 punkt 1 - 6 

 Bevillingskompetencen 

 Arbejdsgiverkompetencen 

 

 

Stk. 3 

Uddelegerede kompetencer fremgår af bilaget til denne styrelsesvedtægt, jf. afsnittet 

kompetencefordeling på folkeskolens område.  

 

§15 

Skolebestyrelsen fastsætter, i overensstemmelse med Byrådets skolepolitiske målsætninger, 

principper for skolens virksomhed, jf. Folkeskolelovens § 44.  

 

Stk. 2 Skolebestyrelsen inddrages og medvirker i Byrådets eller Uddannelsesudvalgets besluttede 

planer for skoleområdet. 
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§16 

Skolebestyrelsen godkender skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastlagt af 

Byrådet, jf. Folkeskolelovens § 44, stk. 3.   

 

§17 

Skolebestyrelsen medvirker ved ansættelsen af ledere, lærere eller pædagoger, jf. § 

folkeskolelovens § 44, stk. 7.  

 

§18 

Kommunalbestyrelsen afholder mindst to gange om året et møde mellem repræsentanter for 

skolebestyrelserne og kommunen til drøftelse af spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og 

udvikling, jf. Folkeskolelovens § 46a.  

Kapitel 3  

Rådgivende organer  

 

 

§19 Elevråd  

Skolens elever vælger et elevråd, som er rådgivende for skolens leder. 

Skolens elevrådskontaktlærer/lærere bistår eleverne med information og praktiske forhold 

vedrørende mødeindkaldelse, afholdelse af møder og er i øvrigt elevrådet behjælpelig som 

rådgiver.  

Der skal på hver afdeling oprettes afdelingselevråd, som rådgiver afdelingens 

leder.  

 

§20 Fælles elevråd 

Der oprettes et fælleselevråd bestående af 9 medlemmer. Fælleselevrådets repræsentanter 

vælges blandt de repræsentanter, der er valgt til det skolernes elevråd, og således at hver 

afdelingsskole er repræsenteret i fælleselevrådet. Skoleledergruppen udpeger blandt 

skoleledelsesgruppens medlemmer en kontaktperson, som bistår eleverne med information og 

praktiske forhold vedrørende mødeindkaldelse, afholdelse af møder og er i øvrigt behjælpelig 

som rådgiver. 

 

Stk. 2 

Fælleselevrådet udarbejder dagsordner og referater til deres møder. 

 

Stk. 3 

Der afholdes min. 4 møder årligt.  

Kapitel 4 

Ikrafttræden 

§21 

Denne styrelsesvedtægt træder i kraft d. 25. august 2016 og erstatter vedtægten af d 1. august 

2012.  

Ændringer af styrelsesvedtægten godkendes i Byrådet og kan kun finde sted efter indhentet 

udtalelse fra skolebestyrelserne.  


