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Vedtægter for ungdomsskolebestyrelsen i Faxe Kommune 
 

Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 790 af 20.11.1990 

 

 

Kapitel 1 - Ungdomsskolebestyrelsen 

 

§ 1 

 

Ungdomsskolebestyrelsen består af 9 medlemmer. 

 

Med stemmeret 

- 1 repræsentant fra kommunalbestyrelsen 

- 1 repræsentant fra Dansk Arbejdsgiverforening 

- 1 repræsentant fra LO 

- 1 folkeoplysningsrepræsentant udpeget af folkeoplysningsudvalget 

- 2 medarbejderrepræsentanter 

- 2 elevrepræsentanter 

- 1forældrerepræsentant fra folkeskolen. 

 

For hvert medlem vælges en personlig stedfortræder. 

 

Stk. 2. Elevrepræsentanten har stemmeret men må ikke deltage i afstemning om eller over-

være den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner. 

 

 

§ 2 

 

Ungdomsskolens leder er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i dennes møder 

uden stemmeret. 

 

 
§ 3 

 

Stk. 1. Valg til ungdomsskolebestyrelsen finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg. 

Repræsentant for kommunalbestyrelsen og dennes eventuelle stedfortræder vælges af 

kommunalbestyrelsen inden eller uden for dens medlemmer.  

Repræsentanter for organisationerne og deres stedfortrædere vælges af de stedlige organi-

sationer.  

Repræsentanterne for folkeskolen vælges af skolebestyrelsesmedlemmerne ved kommunens 

folkeskoler blandt de forældrevalgte repræsentanter. 

 

Stk. 2. Ungdomsskolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste i Ungdoms-

skolen til en fælles valghandling. De to medarbejdere, der har fået flest stemmer, er valgt. 

Stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde. 

 

Stk. 3. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til ungdomsskolebestyrelsen vælges af 

elevrådet, og hvis dette ikke findes, af samtlige elever. 

 

Stk. 4. De i stk. 1 nævnte repræsentanter vælges snarest muligt efter hvert kommunalvalg, og 

valget gælder indtil udgangen af den måned, hvori nyvalg har fundet sted. 

Stk. 5. Valg i henhold til stk. 2 og 3 afholdes ved skoleårets begyndelse og gælder for et år. 
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§ 4 

Ungdomsskolebestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter sin forretningsorden. 

Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller tre af medlemmerne 

finder det fornødent.  

Stk. 3. Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder medlemmerne.  

Stk. 4. Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og drager omsorg for, at beslutnin-

ger indføres i en beslutningsprotokol.  

Stk. 5. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.  

 

§ 5 

Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til 

stede. 

Stk. 2. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme ud-

slaggivende.  

 

Kapitel 2 - Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser 

 

§ 6 

 

Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbs-

ramme budget for ungdomsskolevirksomheden. 

 

Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen fastlægger på baggrund den kommunale plan for ungdoms-

skolevirksomhed ungdomsskolens indhold og omfang.  

Stk. 3. Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse og 

afskedigelse af ungdomsskoleinspektører, pædagogisk medhjælp, lærere og andre pæda-

gogiske medarbejdere.  

Stk. 4. Ungdomsskolebestyrelsen ansætter og afskediger timelønnede lærere og andre time-

lønnede pædagogiske medarbejdere.  

Stk. 5. Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen 

om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende ungdomsskole.  

Stk. 6. Ungdomsskolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbesty-

relsen forelægger den.  

 

§ 7 

Hvis et medlem udtræder af ungdomsskolebestyrelsen, indtræder stedfortræderen for resten 

af valgperioden. 

Er der ved et medlems udtræden af bestyrelsen ingen stedfortræder, foretages supplerings-

valg for resten af perioden. 
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§ 8 

Når et medlem er forhindret i at deltage i bestyrelsens møder kan formanden indkalde sted-

fortræderen. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om indkaldelse af stedfor-

trædere. 

 

 
 
 
Godkendt i Byrådet: 14.03.2013. 

 

 

 


