
 
 
 

 

 
FORRETNINGSORDEN FOR SKOLEBESTYRELSEN VED SØNDERSKOV-SKOLEN. 

 
 

 
 

1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 
elevrådsrepræsentanter. 

 Stk. 2. Elevrådsrepræsentanterne må ikke deltage i afstemning af eller overvære den del af 
forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner 
 

2. Samtlige medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret, jvf. dog par. 1 stk. 2. 
 

3. På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer - ved bundet 
flertalsvalg - formand og næstformand blandt forældrerepræsentanterne. 
 

4. Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.  
Stk. 2. Bestyrelsens forhandlinger er omfattet af tavshedspligt i lighed med praksis i andre 
organer inden for det borgerlige ombud. 
Stk. 3. Skolebestyrelsen kan, evt. formanden, - efter behov - indbyde andre til at deltage 
ved behandlingen af punkter på dagsordenen.  

  

5. Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, deltager 1. suppleanten 
med stemmeret. Afbud meddeles til skolens kontor som indkalder suppleanten. 
 

6. Ordinære møder holdes tirsdage fra kl. 17.00 med mindre andet aftales konkret. 
 

7. Formanden og skolelederen udarbejder sammen en dagsordenen til 
skolebestyrelsesmødet. Den udsendes så vidt muligt en uge inden mødet.  

  

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

9. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de eller deres 
stedfortrædere er personligt til stede under disse. 
 

10
. 

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 
Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
 

11
. 

Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for 
hvert møde, hvilke personer, der har været til stede. Referaterne udfærdiges som 
beslutningsreferater.  

 Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt 
bestyrelsens udtalelser og beslutninger. 
Stk. 3. Referat af bestyrelsens møder samt beslutninger, der videresendes, udsendes til 
samtlige medlemmer og 1. + 2. suppleanten snarest efter mødets afholdelse. 

  

12
. 

Skolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Stk. 2. Forretningsordenen kan løbende revideres og skal revideres ved begyndelsen af en 
ny valgperiode. 
 
Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 30. oktober 2018 
 
Jeppe Solløs Rasmussen                 /              Mette Elmerdahl 
Formand                                                             Skoleleder 


