Forretningsorden for skolebestyrelsens arbejde
§ 1 På skolebestyrelsens første ordinære møde vælges en forperson og næstforperson.
Kun forældrerepræsentanter kan vælges til disse poster. Alle medlemmer af skolebestyrelsen kan deltage i afstemningen.
Stk. 2 Bestyrelsesforpersonen tegner skolebestyrelsen mellem møderne.
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Stk. 3 Forretningsorden for skolebestyrelsens arbejde fastlægges på første møde hvert
skoleår.
§ 2 Der udarbejdes et årshjul, hvoraf møderækken fremgår samt hvilke punkter der planlægges taget op på disse møder. Et flertal i skolebestyrelsen kan derudover ønske at der
afholdes ekstra møder. Skolebestyrelsen skal afholde minimum fire møder årligt.
Stk. 2 Forpersonen, næstforpersonen, viceskolelederen og skolelederen planlægger årshjulet og fremlægger dette i skolebestyrelsen senest i starten af skoleåret.
Stk. 3 Forslag til dagsordenspunkter skal fremsendes senest 3 uger før næste mødes afholdelse i henhold til årshjul i senest fremsendte referat. Punkter til dagsorden fremsendes med en kort motivation og et formål med punktet.
Stk. 4 Den færdige dagsorden inklusive bilag fremsendes senest 5 dage inden mødet til
medlemmerne. Omfattende bilagsmateriale kan dog fremlægges til gennemsyn på skolen.
Stk. 5 I særlige tilfælde kan forpersonen eller skolelederen indkalde til møde med kortere
varsel. Når mødet indkaldes, skal forperson eller skolelederen så vidt muligt underrette
medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.
Stk. 6 Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde meddeles dette til
forpersonen og skolelederen. Det tilstræbes at afbud sendes minimum 48 timer før mødets start. I dette tilfælde indkaldes der en suppleant.
§ 3 Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.
§ 5 Skolebestyrelsen fastlægger ved bestyrelses årets start, omfanget af kontakt med
forældrekredsen, herunder samarbejdet med SFO-forældrerådet.
Stk. 2. Skolebestyrelsen er forpligtet til at afholde min. 2 møder årligt med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.
Stk. 3 SFO-forældrerådet skal inddrages ved behandling af sager, der vedrører SFO.
§ 6 Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af
medlemmerne er til stede, dog således at forældrerepræsentanterne skal udgøre et flertal af de tilstedeværende.
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Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under disse.

s. 2/4

Stk. 3 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 4 Ved stemmelighed er forpersonens stemme udslagsgivende.
Stk.5 Skolebestyrelsen kan beslutte at invitere andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.
§ 7 Skolebestyrelsens medlemmer skal overholde forvaltningslovens regler, herunder reglerne om habilitet og tavshedspligt. Skolelederen er ansvarlig for, at skolebestyrelsesmedlemmerne underskriver en tavshedserklæring.
§ 8 Forpersonen åbner og leder møderne. Såfremt forpersonen ønsker det, vælger mødet
under dennes ledelse en dirigent.
§ 9 Forpersonen aflægger på hvert møde en kort beretning om de møder eller andet,
hvori vedkommende har deltaget i egenskab af sit hverv som forperson.
§ 10 Skolelederen eller dennes stedfortræder varetager sekretariatsfunktionen for skolebestyrelsen.
Stk. 2 Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes ved stiltiende accept
indenfor 5 dage med mindre der er en eller flere i bestyrelsen, der ønsker referatet godkendt ved efterfølgende bestyrelsesmøde. Referatet indeholder et opdateret årshjul og en
liste over eventuelle punkter, som er ønsket sat på dagsordenen efterfulgt af hvem og
hvornår, punktet er ønsket.
Referatet offentliggøres på skolens hjemmeside med de begrænsninger, der følger af
reglerne om tavshedspligt.
§ 11 Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i to ordinære møder.

Denne forretningsorden gennemgået og justeret i skolebestyrelsen 7/10 og 14/12 2019.
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Tillæg til forretningsorden
Bestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2
elevrådsrepræsentanter fra 7.-9. klasse.
Såfremt der blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer eller ledelsen opstår ønske om at
udvide bestyrelsen med op til to eksterne aktører (repræsentanter fra det lokale erhvervs- og foreningsliv eller lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner), kan dette til enhver tid fremsættes som forslag i bestyrelsen. Forslaget behandles efter nedenstående
bestemmelser om ændring af forretningsordenen og træder i kraft ved det førstkommende skolebestyrelsesvalg. Valgperioden for eksterne aktører er et år med mulighed for
genvalg. Der skal sammen med beslutning om udvidelse af bestyrelsen med eksterne aktører træffes beslutning om, hvorledes disse vælges.
Skolebestyrelsen kan udpege kontaktpersoner for specielle fokusområder.
Kontaktpersonerne varetager på skolebestyrelsens vegne det konkrete fokusområde og
foretager indstilling vedrørende fokusområdet til skolebestyrelsen for beslutning.
Skolebestyrelsen benytter fortrinsvis elektronisk kommunikation mellem møderne.
Bestyrelsen benytter den elektroniske kommunikation til meddelelser og til beslutning om
arbejdsgruppers arbejde. Drøftelser foregår på bestyrelsesmøderne.
Procedure vedrørende skolebestyrelsesvalg
Skolen afholder elektronisk valg til skolebestyrelsen og formidler oplysninger om valget
via skolens intranet. Forældre til kommende skolestartere informeres via de e-mailadresser, de har oplyst ved indskrivningen. Forældre uden e-mailadresser kontaktes via almindeligt brev.
Valgperioden for forældrerepræsentanter er fire år.
Der afholdes valg hvert andet år. Der vælges et lige antal forældrerepræsentanter i ordinære år og et ulige antal to år efter det ordinære valg.
Valg til skolebestyrelsen afholdes i perioden maj – juni i lige år.
Kandidater kan melde deres kandidatur fra valget annonceres og frem til en fastsat dato.
Kandidater fremsender skriftlig præsentation af sig selv sammen med tilkendegivelse af
at man ønsker at opstille. Denne skriftlige præsentation oploades sammen med kandidaturet til den digitale platform, hvorfra valget foregår.
Den siddende bestyrelse vurderer om der skal afholdes valgmøde samt hvorledes dette i
givet fald ønskes afholdt.
Valgperioden er 10-14 dage afhængig af hvorledes helligdage og fridage ligger i det pågældende år.
Forældres valgret og valgbarhed følger Bekendtgørelsen om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161332
Skolens leder sikrer, at kun valgberettigede og stemmeberettigede forældre kan stille op
og stemme til valget.
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Der kan stemmes på op til fire kandidater. Der kan også stemmes blankt.
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