Kapitel 1
Skolebestyrelsen
Sammensætning
§1
Skolebestyrelsen ved hver skole består af følgende:
 7(8) Forældrerepræsentanter valgt af og blandt personer, der har
forældremyndigheden over elever, der er indskrevet i skolen.
Der vælges 8 forældrerepræsentanter på de skoler, hvor der er undervisning på 3
afdelinger.
Forældrerepræsentanter udgør på den måde et flertal.
o Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1
forældrerepræsentant for hver afdeling.
o Hvis skolen har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal
forældrerepræsentationen for specialklasserne mindst udgøre én.
Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af
skolebestyrelsen.
 2 repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere valgt af og
blandt medarbejdere på skolen.
 2 (3) repræsentanter for eleverne valgt af og blandt elever på skolen.
o For skoler med undervisning på 1 afdeling vælges der 2 elevrepræsentanter.
o For skoler med undervisning på flere afdelinger vælges der 1 elevrepræsentant
for hver afdeling. Afdelinger, der kun har til og med 5. klassetrin, kan efter
anmodning fra skolebestyrelsen fravige bestemmelsen om elevrepræsentation i
skolebestyrelsen.
Den enkelte skolebestyrelse kan beslutte, om skolefritidsordningens leder samt eventuelle
ledere fra en skoles afdeling deltager i skolebestyrelsens møder.
De kan deltage uden stemmeret.
Den nyvalgte skolebestyrelse har kompetencen til at beslutte, hvorvidt de ønsker at udpege 0,
1 eller 2 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner
eller lokale foreninger til bestyrelsen. Listen er udtømmende.
Byhaveskolen
Bestyrelsen består af:
7 forældrerepræsentanter, 3 repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige
medarbejdere og eksterne repræsentanter. Eleverne er ikke repræsenteret i skolebestyrelsen.
Valg
§2
Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere vælges efter reglerne i
Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 2017.
Stk. 2
Medarbejderne vælges på den måde, at skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der
arbejder på skolen, til en fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle
kandidater. Hver medarbejder har en stemme.
De 2 medarbejdere, der har fået flest og næstflest stemmer, er valgt.
2 stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde.

Stk. 3
Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af elevrådet.
Stk. 4
Forældrerepræsentanter vælges for 3-4 år, dog undtaget Nymarkskolen jfr. § 3, stk. 3. Valg af
medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter gælder for et skoleår og finder sted inden
skoleårets start.
Forskudte valg
§3
Der er mulighed for forskudte valg til skolebestyrelserne.
Byrådet har delegeret beslutningskompetencen til afholdelse af forskudte valg til
skolebestyrelserne på de enkelte skoler.
Stk. 2
Der besættes 4 pladser ved forskudte valg.
Stk. 3
Byrådet har delegeret beslutningskompetencen til Nymarkskolens skolebestyrelse at beslutte,
om valgperioden er 2 år for forældrerepræsentanter.
Mødevirksomhed
§4
På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af
forældrerepræsentanterne som formand ved bunden flertalsvalg.
Stk. 2
Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.
Stk. 3
Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i specifikke punkter, når der behandles
spørgsmål af særlig interesse for dem.
Stk. 4
Elevrepræsentanterne må ikke overvære den del af forhandlingerne, der angår sager
vedrørende enkeltpersoner.
§5
Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt
stedfortræderen.
§6
Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af
bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelsen af punkter til dagsordenen.
§7
Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel.
Stk. 2
Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet til
medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt
optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 6 dage før mødet afholdes.

Stk. 3
I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes,
skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal
behandles på mødet.
§8
Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 2
Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt tilstede under
disse.
§9
Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 2
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§ 10
Der føres referat over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsreferatet anføres for hvert møde,
hvilke personer, der har været til stede. Beslutningsreferatet godkendes og underskrives i
slutningen af mødet eller på næstkommende bestyrelsesmøde.
Stk. 2
Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens
udtalelser og beslutninger.
§ 11
Skolens ledelse varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens
møder uden stemmeret.
Stk. 2
Skolebestyrelsens korrespondance skal fremsendes gennem skolens leder.
§ 12
Skolebestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
§ 13
Der udbetales ikke diæter/vederlag for deltagelse i skolebestyrelsesarbejde.
§ 14
Udtrædelse i valgperioden.
Byrådet har delegeret kompetencen således, at en forældrerepræsentant kan udtræde af
skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt skolebestyrelsen skriftligt om sin
udtræden og har modtaget en bekræftelse på sin udtræden af skolebestyrelsen.

