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Hvad er en skolebestyrelse?
Hvad er en skolebestyrelse? Hvad laver den? Og hvad skal der fremover arbejdes med? Det
er måske nog le af de spørg smål, forældrene g erne vil have svar på. Brug teksten som
inspiration til at informere forældrene.
Folketinget har vedtaget, at der på alle folkes koler
i Danmark s kal være en
s kolebes tyrels e. Skolebes tyrels ens
s ammens ætning kan variere fra s kole til s kole,
men folkes koleloven angiver, at forældrene altid
s kal have flertal. Kommunen kan bes lutte om den
enkelte s kole fx s kal have forenings livet
repræs enteret i bes tyrels en.

Skolebes tyrels en har indflydels e på alle områder,
der vedrører s kolens virks omhed inden for
rammerne af folkes koleloven og kommunens
s tyrels es vedtægt. Skolebes tyrels en har en række
pålagte opgaver ifølge folkes koleloven og s kal
gennem principper s ætte retning for s kolen
virks omhed.
Her kan nævnes principper om:

Formanden for bes tyrels en s kal være en
forælder.

Skolens værdier
Elevernes trivs el, herunder:

Forældrene i s kolebes tyrels en vælges af og
blandt forældrene på s kolen og repræs enterer
dermed alle forældre i s kolebes tyrels en.

Ordens regler,
A ntimobbes trategi og

I s kolebes tyrels en vil du komme til at
s amarbejde med medarbejder- og
elevrepræs entanter. Skolens ledels e er
s ekretær for bes tyrels en.

Undervis nings miljø
Samarbejdet mellem hjem og s kole, herunder
bl.a.:

Som forældrerepræs entant bliver man valgt for
4 år.

Forældremøder,

Skolebes tyrels en er ifølge loven en del af
s kolens overordnede ledels e, liges om
s kolebes tyrels en er et s elvs tændigt
forvaltnings organ. Det betyder blandt andet, at
s å længe s kolebes tyrels en arbejder inden for
rammerne af Folkes koleloven og den
kommunale s tyrels es vedtægt, kan ingen ændre
bes tyrels ens bes lutninger eller vedtagne
principper.

Skole/hjem-s amtaler s amt
Information til forældrene om hvordan deres
barn klarer s ig i s kolen, både fagligt og s ocialt
(elevplaner)
Brug af holddannels e
A rbejdets fordeling mellem lærerne
mv.

Skolebes tyrels en er et lukket fora. Man må
fortælle, hvad man s elv har s agt, men man må
ikke videregive fortrolige eller private
oplys ninger. Elevrepræs entanterne må dog ikke
være tils tede, hvis bes tyrels en drøfter
pers ons pørgs mål.

Skolebes tyrels en s kal ogs å godkende s kolens
budget, der s kal unders tøtte bes tyrels ens
principper og øns ker.
Skolebes tyrels en fører tils yn med s kolens
virks omhed. Det gøres gennem redegørels er fra
s kolens leder på s kolebes tyrels es møderne og
tils ynet omfatter bl.a.:

Det er kun forældre-, lærer- og
elevrepræs entanter i s kolebes tyrels en, der har
s temmeret.

Kvalitet i undervis ningen
Hvad laver en s kolebes tyrels e?

Elevernes trivs el
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Skolens arbejde ud fra s kolebes tyrels ens
fas ts atte principper

mv.

Hvem kan vælg es til skolebestyrelsen?

mv.

A lle forældre, der har inds krevet barn på s kolen,
kan s tille op s om kandidat til
s kolebes tyrels es valget, ogs å s elvom barnet ikke
er s tartet i s kolen endnu. Der er dog nogle
retnings linjer i forhold til forældremyndighed, hvis
man s om forælder ogs å arbejder på s kolen mv.
Skolelederen kan oplys e om dette og det fremgår
at Undervis nings minis teriets bekendtgørels e om
valg af forældrerepræs entanter til
s kolebes tyrels en.

Hvad skal skolebestyrelsen arbejde med
fremover
Med den nye folkes kolereform, s om træder i kraft
1. augus t 2014, bliver der en lang række områder
s om s kolebes tyrels en s kal eller kan arbejde
videre med og s ætte rammer for:
45 minutters bevægels e hver dag
Café med tid til fordybels e og lektiehjælp

Hvem kan stemme til
skolebestyrelsesvalg et?

Samarbejdet mellem lærerne og pædagogerne
Samarbejde med foreninger, kultur- og
erhvervs liv

Tils varende retnings linjer s om ovenfor.

Nye retnings linjer for elevplaner/elevfeedback
Uds kolings linjer eller toning af
uds kolings klas s er
mv.
Skolebes tyrels en s amarbejder med
kommunalbes tyrels en og kommunens udvalg for
s kolerne på en række områder. Blandt andet s kal
s kolebes tyrels en høres eller afgive udtalels e
inden kommunalbes tyrels en kan vedtage
endelige bes lutninger. Det kan handle om blandt
andet:
Styrels es vedtægten der indeholder alle de
rammer s om vedrører s koles trukturen i
kommunen
Ændring af s koledis trikter
Fælles ledels e af flere s koler eller ins titutioner
Rullende s koles tart
Kommunens kvalitets rapport og handlings plan
for s kolerne
Skolebes tyrels ens s ammens ætning
A ns ættels e af ledere, lærere og pædagoger på
s kolen
Fravigels e af regler om den nye unders tøttende
undervis ning med henblik på to-lærer ordninger

2

