
 

Forretningsorden for skolebestyrelsen på 
Elsted Skole 

 
 

§ 1 På skolebestyrelsens første møde vælges blandt forældrerepræsentanterne en formand og 

næstformand.  

 

Stk. 2  Forretningsorden for skolebestyrelsens arbejde fastlægges.  

 

 

§ 2  Formanden eller skolelederen indkalder til møde 6-8 gange om året. Et flertal af 

bestyrelsesmedlemmerne kan fremsætte ønske om yderligere møder. 

 

Stk. 2  Møderne afholdes på skiftende ugedage i tidsrummet 17:30-20:00. Der skal afholdes 

min. 4 møder årligt. 

 

Stk. 3  Kommunikationen mellem skolebestyrelsen og ledelsen foregår via mail . 

 

Stk. 4  Formanden eller skolelederen udsender mødekalender for hele skoleåret før skoleårets 

start.   

 

Stk. 5  Formanden og skolelederen fastsætter dagsorden for møderne og fremsender senest 4 

hverdage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med evt. bilag. Omfattende 

bilagsmateriale kan dog fremlægges til gennemsyn på skolen.  

 

Stk. 6  I særlige tilfælde kan formanden eller skolelederen indkalde til møde med kortere 

varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden eller skolelederen så vidt muligt underrette 

medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.  

 

Stk. 7  Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde meddeles dette til 

formanden og skolelederen. Suppleanterne indtræder ved forfald på lige vilkår med de øvrige 

skolebestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne deltager så vidt det er muligt i alle møder. 

 

 

§ 3  Skolebestyrelsen aftaler en møderække for skoleåret (årshjul).  

 

 

§ 4  Skolebestyrelsen fastlægger ved bestyrelsesårets start omfanget af kontakt med 

forældrekredsen og samarbejdet med SFO-forældrerådet og klasserådene. Samarbejdet mellem 

skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet er beskrevet i en samarbejdsaftale. 

 

Stk. 2.  Skolebestyrelsen afholder 2 møder årligt med SFO-forældrerådet.  

 

Stk. 3  SFO-forældrerådet inddrages ved behandling af sager, der vedrører SFO.   
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§ 5  Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede 

medlemmer er til stede. Dog således, at forældrerepræsentanterne skal udgøre et flertal af de 

tilstedeværende. 

 

Stk. 2  Bestyrelsesmedlemmer kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er 

personligt til stede under disse.  

 

Stk. 3  Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.  

 

Stk. 4  Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.  

 

§ 6  Skolelederen uddelegerer sekretariatsfunktionen for skolebestyrelsen til den administrative 

leder.  

 

 

§ 7  Skolebestyrelsen kan delegere opgaver og høringssvar til underudvalg. 

 

 

§ 8  Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i 2 ordinære møder. 
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