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Bilag 1. Oversigt indkomne høringssvar samt administrationens bud på 
justering i styrelsesvedtægterne på baggrund af indkomne høringssvar  
 
Høringsberettiget Høringssvar (opsummering) Administrationens bud på 

justering i styrelsesvedtægter på 
baggrund af høringssvar 

Vestskolen – samlet 
høringsssvar fra 
skolebestyrelse og 
MED-udvalg 

Ad. kapitel 1 §1  – skolebestyrelsens sammensætning. 
Vestskolen ønsker, at 

- Der tilføjes,  at det tilstræbes, at bestyrelsen 
består af forældrerepræsentanter fra hver 
afdeling.  

- Det bør fremgå, at det er op til bestyrelsen at 
beslutte sig for, om en repræsentant fra det 
lokale erhvervsliv eller fritidsliv skal være en del 
af bestyrelsen. 

- Elevrådsrepræsentanter, som deltager i 
skolebestyrelsesarbejdet bør komme fra de 
ældste klassers elevråd, og for Vestskolen bør 
det fremgå, at det udelukkende er 
elevrådsrepræsentanter fra Nordskovskolen 
der indgår i skolebestyrelsen, da skolens 
udskoling er samlet der. 

- Ift. repræsentation fra Landsbyordningen i 
Terslev, så bør det fremgå af 
styrelsesvedtægterne, at såvel forældre som 
medarbejdere fra Børnehuset bør være 
repræsenteret i Vestskolens skolebestyrelse. 
Der skal altså deltage en forælder fra 
forældrerådet, men ikke nødvendigvis 
formanden. 

 
 
 
Ad. kapitel 1 §18 

- Ordlyden ændres til at skolebestyrelsen 
tilbydes at medvirke ved ansættelsen af 
lærere eller pædagoger og forventes at 
medvirke ved ansættelsen af ledere. 

 
Ad. bilag 3 punkt 3.1 og 4 omhandlende generelle 
procedurer ved indskrivning og valg af skole herunder 
frit skolevalg 

- I styrelsesvedtægterne bør det fremgå, 
hvordan den økonomiske tildeling finder sted 
ved indskrivning af elever som hører til 
distriktsskolen, hvis en indskrivning udløser 
klassedeling. I dette tilfælde bør den 
økonomiske kompensation udmøntes med det 
samme. 

 
 

 
 

- Styrelsesvedtægtens 
ordlyd tilføjes 
”tilstræbes” 

- Styrelsesvedtægtens 
ordlyd ændres, så det er 
en mulighed 
fremadrettet 

- Ingen ændringer, jf. 
folkeskolelovens 
paragraf 46. Ifølge 
Bekendtgørelse om 
elevråd i folkeskolen er 
alle elever valgbare og 
har valgret 

- Styrelsesvedtægten 
justeres, så dette 
præciseres. Dette bør 
ændres med henvisning 
til folkeskolelovens 
paragraf 24, hvoraf det 
fremgår, at der skal 
være repræsentanter 
fra såvel skole- som 
dagtilbudsdelen i en 
fælles bestyrelse 

 
- Styrelsesvedtægtens 

ordlyd tilføjes ”tilbydes” 
og ”forventes” 

 
 
 
 
 

- Ingen ændringer, idet 
mandatet til denne 
ændring ikke alene er 
Børn & 
Læringsudvalgets, men 
kræver politisk drøftelse 
og behandling i 
Økonomiudvalget og 
Byrådet 

Dato 04-07-2022 
j./sagsnr. 17.01.00-A00-2-22 
 
 
  

Center for Børn, Unge & Familier
Undervisning
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Jf. bilag 4 punkt 4.3 vedr. overgang fra børnehave til 
SFO 

- Det bør fremgå af Styrelsesvedtægterne, at 
Troelstrupgård modtager 2. årgang fra 
Vibeengskolen pr. 1/5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samlet 

- Der bør konsekvent rettes i teksten, så 
"Byråd/Byrådet" alle steder erstattes med 
kommunalbestyrelse(n) - og det samme gør 
sig gældende for Faxe Specialskole, som 
benævnes forskelligt gennem teksten.  

 

 
 
 

- Ingen ændringer. Børn & 
Læringsudvalget har 
ikke beføjelser til at 
rammesætte dette i 
styrelsesvedtægterne, 
som vedrører 
overordnede forhold. 
Aftale med 
Troelstrupgård ifm. 
overgang til SFO 
foretages lokalt, idet 
dette er et lokalt forhold. 
 

- Ingen ændringer, idet 
betegnelsen Byrådet er 
anvendt der, hvor 
Byrådet har 
beslutningsmandat 

- Styrelsesvedtægtens 
betegnelse af 
Specialskolen ensrettet 
gennem dokumentet 
 

Østskolen – samlet 
høringssvar fra 
skolebestyrelse og 
MED-udvalg 

Ad. kapitel 1 §1  – skolebestyrelsens sammensætning 
- Vi indstiller til, at det tilstræbes at have 

repræsentanter fra alle skoler i Østskolen – 
men således at bestyrelsen har mulighed for 
at fungere, selvom der er en skole, som ikke er 
repræsenteret grundet manglende 
kandidater. 

- Skolebestyrelserne skal selv kunne beslutte, om 
de vil have det lokale erhvervsliv/fritidsliv 
repræsenteret i bestyrelsen 

 
Ad. kapitel 1 §18 

- Ændring af teksten til ”Skolebestyrelsen 
medvirker ved ansættelsen af ledere og 
tilbydes medvirken ved ansættelsen af lærere 
eller pædagoger, jf. folkeskolelovens § 44, stk. 
7.” 

 
Ad. kapitel 2 §23 – Ungdomsforum 

- Det er en meget vag beskrivelse af hvad 
ungdomsforum er og indeholder. Vi savner 
information om, hvor mange der skal være 
med, hvor tit de skal mødes osv.  

 
Ad. bilag 3 punkt 3.1 – Generelle procedurer ved 
indskrivning og valg af skole 

- Det bør præciseres hvornår distriktsskolen 
tildeles midler til klassedannelse ved 
indskrivning af elever, som udnytter sig af 
retten til valg af egen distriktsskole. 
 
 
 
 
 

 
- Styrelsesvedtægtens 

ordlyd tilføjes 
”tilstræbes” 

 
 
 

- Styrelsesvedtægtens 
ordlyd ændres, så det er 
en mulighed 
fremadrettet 

 
- Styrelsesvedtægtens 

ordlyd tilføjes ”tilbydes” 
og ”forventes” 

 
 
 
 

- Ingen justeringer, idet 
de ønskede 
informationer ikke er 
mulige at anføre, jf. Børn 
& Læringsudvalgets 
møde 13.06.22 

 
- Ingen ændringer, idet 

mandatet til denne 
ændring ikke alene er 
Børn & 
Læringsudvalgets, men 
kræver politisk drøftelse 
og behandling i 
Økonomiudvalget og 
Byrådet 
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- Det ville være hensigtsmæssigt, hvis det 
præciseres i hvor lang tid man har retten til 
indskrivning på distriktsskolen efter at man er 
tilflyttet området. Et bud kunne være 3 mdr. 

 
 
 
 
 
 

- Betaling af egen transport ved valg af anden 
end egen distriktsskole skal være gældende 
for både folkeskoler og privatskoler. Dog skal 
elevflytninger, hvor skole og forældre er enige 
om at det skyldes 
pædagogiske/trivselsmæssige udfordringer, 
udløse mulighed for at få betalt transport til 
anden skole.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. bilag 3 punkt 3.2 – Overordnede principper for 
klassedannelse 

- Hvis der reserveres en plads til elever, som 
tilbydes et eksternt specialtilbud, burde denne 
plads tælle med i forhold til reglerne om frit 
skolevalg. 

 
Ad. bilag 3 punkt 3.4 – Frit skolevalg 

- Hvis en ny distriktselev på trods af ”25 elever i 
klassen – reglen” udløser en ekstra klasse, bør 
klassedelingen gennemføres hurtigst mulig og 
med øjeblikkelig central økonomisk 
understøttelse. Det burde præciseres, hvornår 
en centerchef kan dispensere for 
klassestørrelser og i hvilket omfang. 

 
 
 
Ad. bilag 4 punkt 4.3 – Overgang fra børnehave til SFO 

- Vi kan konstatere at beslutningen om tidlig 
SFO-start er taget politisk. Vi vil dog pege på 
at ordningen skaber et stort normeringspres 

 
 

- Ingen ændring, jf. 
folkeskolelovens 
paragraf 36 stk. 2 hvoraf 
det fremgår, at man har 
ret til at få sit barn 
optaget i distriksskolen, 
dog med undtagelser 
ved behov for særlig 
undervisning 

 
- Ingen justering, idet 

kvalitetsstandarder for 
kørsel allerede 
fastlægger denne 
praksis. Anden del af 
forslaget bør heller ikke 
give anledning til 
justeringer, idet dette er 
bestemmelser i 
standarder for kørsel, 
som skal fremlægges 
som en uafhængig sag i 
Børn & Læringsudvalget. 
Seneste vedtagne 
standard er vedtaget 
29. april 2020.  

 
 

- Ingen justering, idet 
nuværende ordlyd 
omfatter såvel interne 
som eksterne 
specialklasser  
 

- Ingen justering, idet 
mandatet til denne 
ændring ikke alene er 
Børn & 
Læringsudvalgets men 
kræver politisk 
behandling i 
Økonomiudvalget og 
Byrådet 

 
 
 

- Ingen justering, da det 
er et politisk besluttet 
serviceniveau 

Fælleselevrådet – 
koordinator på 
vegne af 
fælleselevrådet, idet 
høringsperioden 
faldt udenfor deres 
konstitueringsperiode 

Ad. kapitel 2 §22 
- At der i Styrelsesvedtægterne indskrives 

Fælleselevrådets allerede eksisterende 
vedtægter 
 

- Det ønskes i særlig grad ændret, at ”minimum 
4 møder årligt” (§22 stk. 3) som minimum 
ændres til ”minimum 10 møder årligt”, men 
helt optimalt indskrives i allerede eksisterende 
vedtægter i styrelsesvedtægterne 

 
 

 
- Ingen justering, idet de 

to vedtægter skal 
supplere hinanden og 
ikke gentage 
 

- Ingen justering, idet 
minimumstallet blot 
udgør en nedre grænse, 
mens vedtægter for 
fælleselevrådet kan 
rammesætte en øvre 
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- Det ænskes i særlig grad ændret, at 
Fælleselevrådet skal bestå af 16 medlemmer, 
idet der aktuelt er to repræsentanter fra hvert 
elevråd på skoler med overbygning, altså 
fremadrettet i alt 16 medlemmer med denne 

 
 
 
 
 

- Det ønskes ændret, at kontaktpersonen for 
fælleselevrådet ikke udpeges blandt 
skoleledergruppen, jf. gældende 
styrelsesvedtægt 
 

- Justering, så antallet af 
medlemmer afspejler 
styrelsesvedtægterne, 
dog således at 
formuleringen i 
styrelsesvedtægterne 
ikke nødvendiggør 16 
medlemmer, men 
muliggør dette 
 

- Justering, således at 
formuleringen i 
styrelsesvedtægterne er 
de samme som i 
vedtægterne for 
Fælleselevrådet ”Center 
for Børn, Unge & Familier 
stiller kontaktperson til 
rådighed. 
Kontaktpersonen 
tilrettelægger møder i 
samarbejde med 
bestyrelsen og 
koordinerer mellem 
fælleselevråd, skoler og 
udvalg” 

 
Midtskolen – samlet 
høringssvar fra 
skolebestyrelse og 
MED-udvalg 

Generelt foreslås det, at Styrelsesvedtægterne 
”renses” for al lovstof 
 
 
 
 
Ad. kapitel 1 §1 – skolebestyrelsens sammensætning 
Midtskolens ønsker, at 

- Faxe Specialskoles bestyrelse sammensættes 
på følgende vis 

 6 forældrerepræsentanter 
 2 medarbejderrepræsentanter 
 2 elevrepræsentanter 
 1 lokal repræsentant 

 
 
Ad. kapitel 1 §19 – skolebestyrelsens beføjelser 

- Tilføjelse af Faxe Specialskole 
 
 
 
Ad. bilag 3.2, andet afsnit – overordnede principper 
for klassedannelse 

- Kan det præciseres, hvad der menes med 
specialklasse? Er det alle specialklasser? 

- Ingen justering, det 
lovstoffet tjener til 
præcisering og at 
mindske uklarheder. Det 
tilstræbes dog at 
beskrivelser ikke 
gentages 

 
- Justering, så 

høringssvarets forslag 
imødekommes 

 
 
 
 
 
 
 

- Justering, så Faxe 
Specialskole medtages 
og sidestilles med øvrige 
skoler 

 
 

- Justering, således at det 
præciseres, at det er 
elever henvist til 
specialklasse med 
henvisning til 
folkeskoleloven, der er 
omfattet  
  


