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Skolebestyrelsens  
beføjelser

  Bevillingskompetence

  Arbejdsgiverkompetence

  Godkendelse af læseplaner

   Godkendelse af ferieplaner, herunder 
antallet af skoledage

   Fastsættelse af skolestruktur og an-
tal skoler, hver enkelt skoles omfang 
med hensyn til klassetrin, special-
undervisning, specialpædagogisk 
bistand m.v. Beslutningerne træffes 
efter indhentet udtalelse af skole- 
bestyrelserne ved de berørte skoler

  Inddeling af skoledistrikter

  Suspension

   Rammer for klassedannelse, under-
visningstimetal, specialundervis- 
ningen m.v.

   Generelle retningslinjer for skolernes 
virksomhed efter § 3, stk. 4, 8 og 9

   Frivillige madordninger, herunder 
madordninger i skolefritidsordninger.

Der henvises til Folkeskolelovens § 40, 
stk. 5 for yderligere specifikation af 
ovennævnte beføjelser, som jf. loven 
ikke kan delegeres til skolebestyr- 
elserne.

KAPITEL 2

§ 15

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder og inden for  
de mål og rammer, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen,  
og som fremgår af bilag til denne vedtægt.

Stk. 3

I henhold til Folkeskolelovens § 44 
er skolebestyrelsens kompetence:

At føre tilsyn med alle dele af skolens 
virksomhed, dog undtagen personale- 
og elevsager. Skolebestyrelsen kan 
fra skolens leder indhente enhver op-
lysning om skolens virksomhed, som 
er nødvendig for at varetage tilsynet.

At fastsætte principper for skolens 
virksomhed, herunder om:
1.    Undervisningens organisering, 

herunder elevernes undervis-
ningstimetal på hvert klassetrin, 
skoledagens længde, understøt-
tende undervisning, holddannelse, 
samarbejder efter § 3, stk. 4, 1. pkt., 
eventuel undervisning efter § 5, 
stk. 4, udbud af valgfag, special- 
undervisning på skolen og elever-
nes placering i klasser

2.    Skolens arbejde med elevernes ud-
vikling i skolens faglige og sociale 
fællesskaber

3.    Adgangen til at opfylde under-
visningspligten ved at deltage i 
undervisningen i den kommunale 
musikskole eller ved eliteidræts-
udøvelse i en idrætsforening, jf.  
§ 33, stk. 9

4.    Samarbejdet mellem skole og 
hjem, og om skolens og forældre-
nes ansvar i samarbejdet

5.    Underretning af hjemmene om 
elevernes udbytte af undervis- 
ningen

6.    Arbejdets fordeling mellem 
lærerne

7.     Fællesarrangementer for elever-
ne i skoletiden, lejrskoleophold, 
udsendelse i praktik m.v. og

8.    Skolefritidsordningens virksom-
hed

Stk. 2

Kommunalbestyrelsen har delegeret sine beføjelser i henhold til Folkeskole- 
loven til skolebestyrelserne bortset fra, i hovedpunkter:
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   At godkende skolens budget inden for de 
økonomiske rammer, der er fastlagt for 
skolen.

   At godkende undervisningsmidler og fast-
sætte skolens ordensregler og værdiregel- 
sæt.

   At godkende inden for de fastsatte ret-
ningslinjer, om voksne skal kunne deltage 
i folkeskolens undervisning og fastsætte 
principper herfor.

   At godkende inden for de fastsatte retnings-
linjer, om skolens virksomhed skal omfatte 
aktiviteter og fastsætte principper herfor.

   Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til 
Kommunalbestyrelsen om ansættelse af 
ledere, lærere og pædagoger, jf. § 29 a, jf.  
§ 40, stk. 6.

   At udarbejde forslag til Kommunalbestyrel-
sen om skolens læseplaner, jf. § 40, stk. 3.

   At afgive udtalelse til Kommunalbestyrelsen 
om forsøgs- og udviklingsarbejde i det om-
fang, det overskrider de mål og rammer, som 
Kommunalbestyrelsen har fastsat.

   At træffe beslutning om, hvorvidt der skal 
oprettes en madordning på skolen, herunder 
i skolefritidsordningen, hvis Kommunalbe-
styrelsen har truffet beslutning om, at der 
kan tilbydes madordninger og fastsætte 
principper for madordningen inden for de 
rammer, som Kommunalbestyrelsen har 
fastsat. Madordninger kan alene være et 
tilbud til forældrene.

   At afgive udtalelse og stille forslag til sko-
lens leder og Kommunalbestyrelsen om alle 
spørgsmål, der vedrører skolebestyrelsens 
virksomhed. Skolebestyrelsen skal afgive 
udtalelse om alle spørgsmål, som Kommu-
nalbestyrelsen forelægger den.

   At afgive en årlig beretning.

   At indkalde forældrene mindst en gang årligt 
til et fælles møde til drøftelse af skolens 
virksomhed

I forbindelse med planlægningen af det kom-
mende skoleår forelægger skolens leder det 
kommende skoleårs skemaer for undervisnin-
gen og rammerne for skiftende skemaer for 
skolebestyrelsen med henblik på, at skolebe-
styrelsen kan afgive en udtalelse herom jf.  
§ 45 stk. 4.

Skoler med flere matrikler
Kommunalbestyrelsen træffer beslutning efter ind- 
stilling fra skolebestyrelsen om fordeling af klasser på  
skoler med flere matrikler samt nedlæggelse af en 
matrikel.
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