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Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Skæring Skole 2018 
 
 
§1 På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlem- 
 mer en af forældrerepræsentanterne som formand og tilsvarende en som 
 næstformand. Hvert valg foregår ved bundet flertalsvalg, der er beskrevet i 
 bilag 3 i "Folkeskolens nye styrelsesregler". 
 
§2  Ved længerevarende fravær, deltager så vidt muligt førstesuppleanten, hvis 

der er færre end 7 forældrevalgte tilbage. 
 
§3 Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når  
 tre af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til  

 dagsordenen. 
 
 Stk. 2 Formanden fastsætter tid og sted for møderne. 
 
§4 Formanden indkalder til ordinære møder med mindst 14 dages varsel. 
          Ordinære møder aftales for et år ad gangen og fremgår af en årlig mødeplan. 
 
 Stk. 2 Formanden fastsætter dagsordenen for møderne og sender senest 4  
           hverdage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle 
                    bilag. Omfattende bilagsmateriale kan dog fremlægges til gennemsyn 
           på skolen. 
                    Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget til dagsordenen, skal det  
                    meddeles skriftligt eller pr. mail til formanden senest 8 dage før mødet  
                    afholdes. 
                    På den udsendte dagsorden anføres det, om de enkelte punkter er til  
                    beslutning, drøftelse, orientering eller andet. 
 
 Stk. 3 I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. 
                    Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt, underrette 
                    medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. 
 

Stk. 4 Referat udarbejdes så dette sendes til gennemsyn sammen med 
                  kommende dagsorden. Godkendes og underskrives på næstkom- 
                  mende møde. 
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§5 Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stem- 
 meberettigede medlemmer er til stede. 
 
 Stk. 2 Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er 
                    personligt til stede under disse. 
 
 Stk. 3 Om nødvendigt kan formanden indhente skriftlige stemmer. Her skal  
                     mere end halvdelen af de stemmeberettigede have tilkendegivet deres 
                     holdning.  
 
§6 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 
 
 Stk. 2 Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
 
§7 Skolelederen varetager sekretariatsfunktionen for skolebestyrelsen. 
 
 
§8 Det tilstræbes, at bestyrelsens sammensætningen består af: 
  
 Min 7 forældrevalgte repræsentanter hvoraf 
 

- min. 2 repræsentanter med børn på. 0.-3. årgang og med 
skolefritidsordningen som sit særlige fokus- og ansvarsområde. 
Disse repræsentanter har en kontinuerlig og hyppig kontakt til skolens 
indskolingsleder med fokus på fritidens virksomhed 
Disse repræsentanter har en særlig kontakt til forældre i skolens SFO 
med indkaldelse til 2 x møder for SFO-forældre årligt 
 

- min. 1 repræsentant med barn i en af skolens ressourceklasser om 
muligt 
 

2 elevrådsrepræsentanter 

2 medarbejderrepræsentanter 
 

§9     Valgperioden er 4 år for alle forældrerepræsentanter. 

          Skæring Skole opererer med forskudt valg. 
 

§10 Der vælges ikke 2 eksterne repræsentanter ind i bestyrelsen, men der  
         lægges vægt på, at bestyrelsen efter behov inviterer til særlige temamøder  
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         med repræsentanter fra virksomheder, HEI, institutioner i distriktet, Egå 
 Gymnasium og andre interessenter. Målet er at få et øget fokus på 
         den åbne skole og at få input fra verdenen omkring skolen. 

 
§11 Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse på 2 på      
hinanden følgende møder. 

 
 
Forretningsordenen er godkendt på skolebestyrelsesmøde den 6. november 2018 


