Styrelsesvedtægt for
Holstebro Kommunes
skolevæsen

Skoleafdelingen
1

Kapitel 1
Skolebestyrelsen
Sammensætning og valg
§1
Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2
elevrepræsentanter samt 1 repræsentant fra erhvervsliv - og foreningsliv eller ungdomsuddannelser, der
alle har stemmeret.
Stk. 2
Særlige skolestyrelsesvedtægtsbestemmelser for Storåskolen:
Skolebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter.
Ovennævnte har alle stemmeret.
Stk. 2 a
På skoler med flere undervisningssteder 1sammensættes skolebestyrelsen på baggrund af antallet af
undervisningssteder.
Skoledistrikt Holstebro by
På denne skole undervises på 3 undervisningssteder. Derfor sammensættes skolebestyrelsen på følgende
måde:
• 9 forældrerepræsentanter2
• 3 medarbejderrepræsentanter3
• 3 elevrepræsentanter4
• 1 repræsentant fra erhvervsliv - og foreningsliv eller ungdomsuddannelser - jf. stk. 2 c
Herudover repræsenterer 2 forældrerepræsentanter fra specialklasserne på tværs af undervisningsstederne.
Stk. 2 b
Efter anmodning fra den enkelte skolebestyrelse kan kommunalbestyrelsen af sin midte udpege et medlem
til at deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.
Stk. 2 c
På skoler med mere end 350 elever skal skolebestyrelserne indstille 1 repræsentant fra erhvervsliv - og
foreningsliv eller ungdomsuddannelser til at deltage som faste medlemmer i Skolebestyrelsen.
Byrådet bemyndiger Udvalget for Børn og Unge til at godkende eksterne kandidater til de enkelte
skolebestyrelser.
Skolebestyrelsen aftaler valgperiodens længde for de eksterne kandidater til 2 eller 4 år.
Ved udtrædelse kan disse løbende erstattes med andre ved beslutning i Udvalget for Børn og Unge.
Medlemmer udpeget blandt kultur-, forenings- eller erhvervsliv har stemmeret i skolebestyrelserne.
Stk. 3
Den daglige leder af skolens fritidshjem deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.
For skoler med flere undervisningssteder, er det den ansvarshavende skoleleder, som sikrer
repræsentation fra SFH.
Stk. 4
Elevrepræsentanterne må ikke deltage i afstemning af eller overvære den del af drøftelserne, der angår
sager vedrørende enkeltpersoner. Herfra dog undtaget valg til skolebestyrelsesformand. Jf. § 3.
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Med undtagelse af Storåskolen, hvor stk. 2 er gældende
3 repræsentanter fra hvert undervisningssted
3
1 repræsentant fra hvert undervisningssted
4
1 repræsentant fra hvert undervisningssted
2

2

§2
Valg af forældrerepræsentanter
Valg af forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen finder sted i henhold til de
bekendtgørelser, der er udstedt af Undervisningsministeren samt regler vedtaget af Udvalget for Børn og
Unge i Holstebro Kommune.
Valgbarhed og stemmeret
Valgbar – og dermed berettiget til at stemme - er den eller de forældre, som har forældremyndighed til
eleven.
Skolelederen kan dog – på begæring – træffe beslutning om, at valgbarhed og stemmeret skal tilkomme en
anden person end forældremyndighedens indehaver. Afgørelse træffes i henhold til den til enhver tid
gældende bekendtgørelse om valg til skolebestyrelser i folkeskolen.
Træffer skoleleden afgørelse om at tillægge en anden person end forældremyndighedens indehaver
valgbarhed og stemmeret, er forældremyndighedens indehaver herefter ikke valgbar og kan ikke afgive
stemme.
Skolelederen skal - forinden afgørelse om tillæggelse af valgbarhed og stemmeret til en anden person end
forældremyndighedens indehaver - skiftligt høre denne om forholdet, medmindre pågældende allerede har
givet sit samtykke til tillæggelsen.
Fremsættes der ikke begæring om tillæggelse af valgbarhed og stemmeret til en anden person end
forældremyndighedens indehaver, er forældremyndighedens indehaver valgbar og har stemmeret, uanset
hvor i landet pågældende er bosat.
På skoler med specialklasserække repræsenterer 1 forældrerepræsentant specialklasserækken.
Ved skoler med flere undervisningssteder, skal det ved valg af forældrerepræsentanter sikres, at der
vælges 3 repræsentanter fra hvert undervisningssted. Såfremt der ikke kan vælges 3 forældre fra hvert
undervisningssted, besættes pladserne med de forældre fra de øvrige undervisningssteder, der har fået
flest stemmer.
På skoler med flere undervisningssteder repræsenterer 2 forældrerepræsentanter specialklasserækken på
tværs af undervisningsstederne.
Valg af stedfortrædere
Ved skoler med flere undervisningssteder, skal det tilstræbes, at der er mindst 1 stedfortræder fra hvert
undervisningssted.
Konstituering
Skolebestyrelsen vælger selv sin formand blandt de forældrevalgte medlemmer.
På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer ved flertalsvalg en af
forældrerepræsentanterne som formand. Den kandidat, der opnår mere end halvdelen af de afgivne
stemmer, er valgt.
Stk. 2
Valg af medarbejderrepræsentanter
1. Skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen og som har en
anciennitet på mindst 1 år til fælles valghandling.
2. Der vælges 2 medarbejderrepræsentanter samt 2 stedfortrædere.
3. Kandidatforslag indleveres til skolelederen inden valgmødet eller fremsættes på mødet.
4. Hver medarbejder har én stemme.
5. De to medarbejdere, der har fået hhv. flest og næst flest stemmer, er valgt.
Ved stemmelighed trækkes der lod.
6. To stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde.
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7. Valg af medarbejderrepræsentanter finder sted i forbindelse med planlægningen af det kommende
skoleår, og valgperioden er det følgende skoleår.
Stk. 2 a
Valg af medarbejderrepræsentanter på skoler med flere undervisningssteder
På skoler med flere undervisningssteder vælges 1 medarbejderrepræsentant for hvert undervisningssted.
1. Afdelingsskolelederen indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved undervisningsstedet
og som har en anciennitet på mindst 1 år til fælles valghandling.
2. Der vælges 1 medarbejderrepræsentant samt 1 stedfortræder.
3. Kandidatforslag indleveres til afdelingsskolelederen inden valgmødet eller fremsættes på mødet.
4. Hver medarbejder har én stemme
5. Den medarbejder, der har fået flest stemmer, er valgt. Ved stemmelighed trækkes der lod.
6. Stedfortræderen vælges efter samme fremgangsmåde.
7. Valg af medarbejderrepræsentanter finder sted i forbindelse med planlægningen af det kommende
skoleår, og valgperioden er det følgende skoleår
Stk. 3
Valg af elevrepræsentanter
Elevrepræsentanter og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges for et år ad gangen af
elevrådet/elevforsamlingen, senest ved udgangen af august måned. Valgperioden er skoleåret.
Stk. 3 a
Valg af elevrepræsentanter på skoler med flere undervisningssteder
Ved skoler med flere undervisningssteder, skal der ved valg af elevrepræsentanter til skolebestyrelsen
vælges én repræsentant og en stedfortræder fra hvert undervisningssted. Den elev, der vælges ind i
skolebestyrelsen har automatisk en plads i afdelingsbestyrelsen.
Elevrepræsentanter og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen og/eller afdelingsbestyrelsen vælges for et
år ad gangen af elevrådet/elevforsamlingen, senest ved udgangen af august måned. Valgperioden er
skoleåret.
§3
Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.
Stk. 2.
Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig
interesse for dem.
§4
Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde kan stedfortræderen indkaldes.
§5
Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af bestyrelsens
medlemmer ønsker det med angivelse af det eller de punkter til dagsordenen, der begrunder indkaldelsen.
Stk. 2.
Formanden fastsætter tid og sted for møderne.
§6
Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel.
Stk. 2.
Formanden udarbejder en dagsorden for møderne og sender senest 4 dage inden mødet til medlemmerne
en dagsorden med eventuelle bilag.
Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsorden, skal det meddeles formanden senest 8 dage
før, mødet afholdes.
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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.
§7
Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.
§8
Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger ved personligt fremmøde.
§9
Alle beslutninger foretages ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 2.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§ 10
Der udformes et beslutningsreferat over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsreferatet anføres for hvert
møde, hvilke personer der har været til stede. Beslutningsreferatet underskrives efter hvert møde af de
medlemmer, der har deltaget i mødet.
Stk. 2.
Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført beslutningsreferatet og medsendt bestyrelsens
udtalelser og beslutninger.
Stk. 3
Skolens leder eller dennes stedfortræder fører under møderne bestyrelsens beslutningsreferat.
Stk. 3 a
På skolerne med flere undervisningssteder:
Den ansvarshavende afdelingsskoleleder fører under møderne bestyrelsens beslutningsreferat
§ 11
Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning.
Stk. 2.
Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens
virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen.
§ 12
Skolebestyrelsen kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden.
§ 13
Kommunalbestyrelsen yder ikke faste vederlag til forældre- og elevrepræsentanterne eller erstatning for
dokumenterede merudgifter i forbindelse med varetagelse af deres medlemskab af skolebestyrelsen.

Kapitel 2
Skolebestyrelsens beføjelser
§ 14
Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af
Kommunalbestyrelsen, og som fremgår af bilaget til denne vedtægt.
Stk.2.
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Kommunalbestyrelsen delegerer sine beføjelser til skolebestyrelsen i henhold til lov om folkeskolen, samt i
henhold til bestemmelserne i bilaget til skolestyrelsesvedtægten.

Kapitel 3
Medarbejderinddragelse
Sammensætning
§ 15
Skolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte.
Stk. 2.
Skolens leder inddrager personalet i udvikling af skolens pædagogiske virksomhed. Inddragelse af
personalet sker gennem dialogmøder med afdelinger og teams på skolen. Forslag og initiativer fra
relevante pædagogiske teams om pædagogiske forhold af betydning fremsendes til skolebestyrelsen
gennem skolens leder
Stk. 2a
På skoler med flere undervisningssteder:
Afdelingsskolelederen udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte.
Afdelingsskolelederen inddrager personalet i udvikling af skolens pædagogiske virksomhed. Inddragelse af
personalet sker gennem dialogmøder med afdelinger og teams på undervisningsstedet. Forslag og
initiativer fra relevante pædagogiske teams om pædagogiske forhold af betydning fremsendes til
afdelingsbestyrelse gennem afdelingsskolelederen.

Kapitel 4
Elevråd
§ 16
Skolens elever danner et elevråd/elevforsamling.
Elevråd/afdelingselevråd på skoler med flere undervisningssteder:
Skolens elever danner et fælles elevråd og/eller afdelingselevråd for hvert undervisningssted.
Eleverne afgør selv sammensætningen af og valgmetoden til elevrådet/afdelingselevråd.
Valg til elevråd/afdelingselevråd foregår hvert år ved skoleårets start.
Elevrådet/afdelingselevrådet fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2.
Elevrådet/elevforsamlingen kan udtale sig til skolebestyrelsen og skolens leder i alle sager vedrørende
skolen bortset fra personsager.
Stk. 2 a
På skoler med flere undervisningssteder kan afdelingselevrådet udtale sig til afdelingsbestyrelsen og
afdelingsskolelederen i alle sager bortset fra personsager.

Kapitel 5
Ikrafttræden
§ 17
Denne vedtægt træder i kraft den 1.8.2016
Ændringer af skolestyrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.
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