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27. SEPTEMBER 2011

Skolebestyrelsens forretningsorden
Sammensætning og valg
§ 1. Skolebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter samt 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret.
Stk. 2. Skolens leder og dennes stedfortræder varetager Skolebestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i Skolebestyrelsens møder uden
stemmeret.
Stk. 3. Elevrepræsentanterne må ikke deltage i afstemning af eller overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende personer.
§ 2. På Skolebestyrelsens første møde vælger medlemmerne en af forældrerepræsentanterne som formand ved simpelt flertalsvalg. Dvs. alle
medlemmer skal stemme på én person.
Stk. 2. Næstformanden vælges på samme måde.
Mødevirksomhed
§ 3. Skolebestyrelsens møder holdes for lukkede døre, og medlemmerne
er underlagt de almindelige bestemmelser om tavshedspligt.
Stk. 2. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når
der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.
§ 4. Skolebestyrelsen afholder møde den sidste mandag i måneden, eller
når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af
punkter til dagsordenen.
Stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter i fællesskab tid og sted for møderne.
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§ 5. Formanden indkalder til ekstraordinært møde med mindst 14 dages
varsel.
Stk. 2. Formanden udarbejder i samarbejde med skoleledelsen en 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 dagsorden, skal det meddeles formanden senest 8
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.
Stk. 4. Dagsorden og et i forhold til tavshedspligt tilrettet referat lægges
på skolens hjemmeside.
§ 6. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de
stemmeberettigede medlemmer er til stede.
§ 7. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er
personligt tilstede under disse.
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§ 8. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§ 9. Der føres et referat af bestyrelsens beslutninger. I referatet anføres
for hvert møde, hvilke personer der har været til stede. Referatet godkendes senest på det efterfølgende møde.
Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.
Stk. 3. Skolens leder eller dennes stedfortræder fører under møderne
bestyrelsens referat.
§ 10. 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.
Godkendt af Skolebestyrelsen på møde den 26. september 2011

