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FORORD 

Kommunalbestyrelsen har til opgave at fastsætte en vedtægt for, hvordan kommunens skoler skal styres. Det 
sker efter udtalelse fra skolebestyrelserne. Det fremgår af folkeskolelovens § 41. 

Vedtægten med bilag supplerer folkeskoleloven, de tilhørende bekendtgørelser, kommunalbestyrelsens 
politiske beslutninger og mål og rammer for kommunens skolevæsen.  

I vedtægten fastsætter kommunalbestyrelsen de nærmere retningslinjer for styrelsen af kommunens 
skolevæsen og i et bilag optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet om for eksempel 
skolestruktur. 

Styrelsesvedtægten er udarbejdet som et grundlæggende redskab for administration, skoleledelse og 
skolebestyrelser, der har behov for et overblik over gældende regler og bestemmelser vedtaget af 
Kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune.  

Er der kommentarer eller spørgsmål til styrelsesvedtægten, kan der rettes henvendelse til Børne- og 
Kulturforvaltningen, Tårnby Rådhus. 

 

Allan S. Andersen    Henriette Krag 

Borgmester    Forvaltningschef for Børne- og Kulturforvaltningen 
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KAPITEL 1  

Skolebestyrelser 

§ 1 Ved hver selvstændig skole i Tårnby Kommune vælges en skolebestyrelse. Valget gælder for 
fire år pr. 1. august i året for en ny kommunalbestyrelses tiltræden. Valg af 
forældrerepræsentanter foregår i året for en ny kommunalbestyrelses tiltræden. 

Bestyrelsens sammensætning 

Stk. 2.  Fra skolens ledelse deltager som minimum Skolens leder og områdelederen i møderne og 
varetager skolebestyrelsens sekretariatsfunktioner m.v. uden stemmeret. 
 
Der udover træffer skolebestyrelsen forud for valg beslutning om sammensætning af den 
kommende bestyrelse. Folkeskolelovens § 42 og tilhørende bekendtgørelse danner grundlag 
for sammensætningen.  
 
Kommunalbestyrelsen skal orienteres hvis bestyrelsen udvides med eksterne repræsentanter 

Valg til skolebestyrelsen 

Stk. 3.  Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne fremgår af bilag 7 i bilag til 
Skolestyrelsesvedtægt 2022. 

Stk. 4.  Medarbejderrepræsentanterne vælges ved en fælles valghandling indkaldt af skolelederen. 
Valget foretages af og blandt alle medarbejderne ved den enkelte skole med et 
ansættelsesomfang på mere end 1/3 af fuld tid samt med et fremtidigt ansættelsesforhold på 
ikke under ét år. Det tilstræbes, at de 2 medarbejderrepræsentanter er henholdsvis en lærer og 
SFO-pædagog. 

 Der dispenseres for ovennævnte på Ungdomsskolen. 

Stk. 5. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én stemme. De 2 
medarbejdere, der har fået flest stemmer, er valgt. I tilfælde af stemmelighed foretages 
lodtrækning. 2 stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde.  

Det er muligt at afholde afstemningen på flere matrikler samtidig. Det er ligeledes muligt at 
afholde afstemningen i et digitalt system, der sikrer anonymitet og at der kun kan afgives en 
stemme pr. medarbejder.  

Stk. 6. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af 
elevrådet/elevforsamlingen. Skolelederen forestår valghandlingen, evt. via uddelegering.  

Stk. 7. Valg i henhold til § 1, stk. 4 og stk. 6 gælder for ét skoleår. Valg af medarbejderrepræsentanter 
finder sted i forbindelse med skoleårets planlægning, og valg af elevrepræsentanter finder sted 
inden udgangen af august.  

Valg af repræsentanter til Ungdomsskolen finder sted i oktober.  

§ 2. Samtlige medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret, med undtagelser beskrevet i 
Folkeskoleloven § 42. 

Stk. 2. En forælder kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten skriftligt har meddelt 
kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen sin udtræden og har modtaget en bekræftelse fra 
Kommunalbestyrelsen om sin udtræden.  

§ 3. På skolebestyrelsens konstituerende møde vælges formand. Valget gælder for 
skolebestyrelsens valgperiode. 
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Stk. 2. Formanden vælges blandt de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen ved bundet1 
flertalsvalg. 

Stk. 3. På samme møde og efter samme regler vælges en næstformand, der fungerer under 
formandens fravær. 

Mødevirksomhed 

§ 4. Skolebestyrelsen udøver sin kompetence på møder, der afholdes for lukkede døre. At møderne 
er lukkede betyder, at det som udgangspunkt kun er de faste bestyrelsesmedlemmer, der må 
deltage i møderne. Suppleanter kan som udgangspunkt kun deltage ved faste medlemmers 
forfald og kan derfor ikke være faste mødedeltagere. 

Stk. 2. Skolebestyrelsen kan dog invitere gæster til drøftelse af dagsordenspunkter, som har særlig 
interesse for gæsterne, eller hvor gæsterne kan bidrage til sagens belysning. 

Stk. 3. Deltagere i skolebestyrelsens møder er omfattet af lovgivningens regler om tavshedspligt. 

§ 5. Når et medlem er forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, kan stedfortræder deltage. 
Stedfortræderen deltager med et medlems rettigheder og pligter og kan derfor kun deltage når 
et medlem ikke selv er til stede. Nærmere regler for indkaldelse af stedfortræder fastsættes af 
den enkelte skolebestyrelse, og indkaldelse sker i den rækkefølge, stedfortræderne er valgt. 

§ 6. Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af 
bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af forslag til punkter til dagsorden. I begge 
tilfælde angives forslag til punkter til dagsorden. 

Stk. 2. Formanden fastsætter tid og sted for møderne. Møderne holdes normalt på skolen. 

§ 7. Formanden indkalder normalt til møde med mindst 14 dages varsel. 

Stk. 2. Formanden fastsætter dagsorden for møderne. Dagsorden samt dagsordensmateriale sendes 
ud senest 4 hverdage før mødet. Personfølsomme oplysninger til medlemmerne udsendes altid 
efter gældende regler. Eventuelt sagsmateriale fremlægges samtidig til gennemsyn på 
skolelederens kontor. Hvis et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, 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. 

§ 8. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen af de stemmeberettigede 
medlemmer er til stede. 

§ 9. Medlemmerne kan kun deltage i afstemninger, når de er personligt til stede under disse. 

Stk. 2. Elevrepræsentanterne må ikke overvære behandling af eller deltage i afstemning om sager 
vedrørende enkeltpersoner. 

§ 10. Alle beslutninger - bortset fra valg af formand og næstformand - træffes ved simpel 
stemmeflerhed. 

§ 11. Skolebestyrelsen kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden. 

Stk. 2. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning. 

Stk. 3. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af 
skolens virksomhed. 

 
1 Lov om kommunernes styrelse § 24. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås et 
sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning. Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af 
de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet 
valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, så det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (3. 
afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning. 
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Stk. 4. Skolebestyrelsen skal tage stilling til om de vil benævne formand ’forperson’ og næstformand 
’næstforperson’.  

Referat 

§ 12. Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de medlemmer, som har 
deltaget i mødet. Referatet udarbejdes med de begrænsninger, der følger af lovgivningens 
regler om tavshedspligt, tilgængelige for offentligheden. 

Stk. 2. Ethvert medlem kan i kort form forlange afvigende opfattelser tilført referatet. En nærmere 
redegørelse for afvigende opfattelse kan - inden for en af formanden fastsat frist – vedlægges 
referatet. 

Skolebestyrelsens beføjelser 

§ 13. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for mål og rammer af Folkeskolelovens §44 
samt mål og rammer, som Kommunalbestyrelsen fastsætter, herunder i en eventuel 
handlingsplan, og fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan delegere sine beføjelser i henhold til Lov om folkeskolen til 
skolebestyrelserne bortset fra: 

a) bevillingskompetence 
b) arbejdsgiverkompetence 

Stk. 3. Andre forhold hvor Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om delegation optages som bilag til 
denne styrelsesvedtægt. 

Stk. 4. Skolens ledelse skal i forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår forlægge 
skolens skemaer for undervisningen og principper for skiftende skemaer for skolebestyrelsen 
med henblik på, at skolebestyrelsen kan afgive en udtalelse herom. 

Diæter 

§ 14. Forældre- og elevrepræsentanter ydes diæter i forbindelse med deltagelse i 
skolebestyrelsernes møder. Diæterne udgør pr. dag 500 kr. til forældrerepræsentanter og 150 
kr. til elevrepræsentanter. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes 
henholdsvis 1000 kr. og 300 kr. 

Efter samme regler ydes diæter til skolebestyrelsesmedlemmer for deltagelse i andre møder 
eller kurser, som af kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for hvervets varetagelse. 
Dette kan f.eks. være for deltagelse i ansættelsessamtaler, hvor skolebestyrelsesmedlemmer 
repræsenterer skolebestyrelsens kompetence med henblik på skolebestyrelsens udtalelse om 
ansøgerne eller ved skolebestyrelsesmedlemmers deltagelse i kommunalt arrangerede kurser 
for skolebestyrelser. 

For stedfortrædere for skolebestyrelsesmedlemmer ydes diæter efter samme regler som for 
skolebestyrelsesmedlemmerne. 

Der ydes ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller udgiftsgodtgørelse i forbindelse med 
varetagelse af hvervet som skolebestyrelsesmedlem.  

KAPITEL 2 

Elevråd 

§ 15. Skolens elever danner et elevråd, som anført i § 46, stk. 1, i Folkeskoleloven 

Stk. 2. Eleverne afgør selv sammensætning af og valg til elevrådet. 
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§ 16. Skolen skal stille et egnet lokale til rådighed for elevrådets møder og skal i øvrigt støtte 
eleverne i deres deltagelse i elevrådet og skolebestyrelsen. 

KAPITEL 3 

Fælles Rådgivende Organ (FRO) 

§ 17. Fælles Rådgivende Organ består af formanden for Børne- og Skoleudvalget og formændene 
for de enkelte skolebestyrelser.  

Stk. 2. Hvis formanden for en skolebestyrelse tilkendegiver, at vedkommende ikke ønsker at deltage i 
arbejdet i det Fælles Rådgivende Organ, kan skolebestyrelsen vælge en anden repræsentant. 
Denne repræsentant vælges på samme måde og efter samme regler som formanden jf. §3. 

 Ved formandens forfald deltager en anden skolebestyrelsesrepræsentant. 

Stk. 3. Formanden for Børne- og Skoleudvalget er formand for Fælles Rådgivende Organ. 

§ 18. Formanden for Fælles Rådgivende Organ afgør om punkter kan optages til behandling på 
dagsordenen. 

Stk. 2. Formanden kan indbyde andre til at deltage i hele dagsordenen eller dele heraf. 

Stk. 3. Børne- og Kulturforvaltningen varetager sekretariatsfunktionerne for det Fælles Rådgivende 
Organ. 

§ 19. Kommunalbestyrelsen fastlægger reglerne for mødevirksomheden. Der afholdes 4 møder årligt, 
hvoraf det ene er for skolernes samlede bestyrelse.  

Stk. 2. Fælles Rådgivende Organ fremkommer i øvrigt med forslag til Børne- og Skoleudvalget om 
hvilke spørgsmål, der bør udsendes til høring blandt en større kreds af interessenter i 
Skolevæsenet. 

§ 20. Fælles Rådgivende Organ kan udtale sig om budgettet for samtlige folkeskoler. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at andre sager af fælles interesse for alle folkeskoler 
 forelægges Fælles Rådgivende Organ til udtalelse inden endelig stillingtagen. 

KAPITEL 4 

Ungdomsskolebestyrelsen – fælles bestyrelse for US og US10 

§21. Ungdomsskolebestyrelsen fungerer som fælles bestyrelse for Ungdomsskolen og US10 og 
ledes af en fælles leder, ungdomsskolelederen. Bestyrelsen fungerer som fællesbestyrelsen på 
grundlag af henholdsvis Folkeskolelovens § 24 b samt Ungdomsskolelovens § 4a og § 7, stk. 5. 

Valg til bestyrelsen gælder for fire år pr. 1. august i året for en ny kommunalbestyrelses 
tiltrædelse. Dog gælder valget af kommunalbestyrelsesmedlemmerne til bestyrelsen for 
kommunalbestyrelsens valgperiode. 

Stk. 2. Den fælles bestyrelse er sammensat af: 
2 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer 
2 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra arbejdsmarkedets parter 
1 medlem udpeget af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra oplysningsforbundene 
1 medlem udpeget af Fælles Rådgivende Organ (FRO) 
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1 medlem valg af og blandt medarbejderne ved Ungdomsskolen 
1 medlem valgt af og blandt medarbejderne ved US10 
1 elev valgt af og blandt ungdomsskolens elever 
1 elev valgt af og blandt US10’s elever 

§ 22. § 10, stk. 2 og §2, stk. 9-12 vedrørende elevers deltagelse i behandling af personsager samt 
valg af medarbejder- og elevrepræsentanter omfatter også fællesbestyrelsen. 

§ 23. Alle medlemmer af fællesbestyrelsen har stemmeret. 

§ 24. På fællesbestyrelsens konstituerende møde vælges formand. Valget gælder for bestyrelsens 
valgperiode. 

Stk. 2. Formanden vælges af og blandt medlemmerne af bestyrelsen ved bundet flertalsvalg. 

Stk. 3. På samme møde og efter samme regler vælges en næstformand, der fungerer under 
formandens fravær. 

§ 25. § 5 og § 7-11 samt § 12, stk. 1-2 vedrørende mødevirksomhed omfatter også 
Fællesbestyrelsen. 

§ 26. Ungdomsskolelederen, viceungdomsskolelederen og afdelingslederen for US10 deltager i 
møderne og varetager bestyrelsens sekretariatsfunktioner mv. 

§ 27. § 12-14 vedrørende referater og beføjelser omfatter også Fællesbestyrelsen. 

KAPITEL 5 

Ikrafttrædelse og ændring  

§28. Denne vedtægt træder i kraft den 1. september 2022  

Stk.2 Ændringer af styrelsesvedtægten, der besluttes af Kommunalbestyrelsen, kan kun finde sted efter 
indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. 

Stk.3 Der er ikke fastlagt særlige procedurekrav til ændringer i bilagene, bortset fra beslutninger om ændringer 
i skolestrukturen, der kun kan finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. 

Ændringer i bilagene kan ske løbende, herunder ændringer som følge af lovændringer og 
kommunalbestyrelses beslutninger.  
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