Styrelsesvedtægt for folkeskolerne
i Aarhus Kommune
1. Formål
Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens
rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale.
Vedtægten er gældende for alle folkeskoler i Aarhus Kommune.

2. Byrådet
Byrådet fastlægger i henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 2, 1. pkt., mål og rammer for skolernes virksomhed.
Byrådet træffer i henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 2, 2. pkt. beslutning om følgende på et
møde:
1)
2)
3)
4)
5)

Bevillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler
Skolestrukturen
Kommunens inddeling i skoledistrikter
Suspension fra frit skolevalg
Rammer for undervisningens ordning (antallet af skoledage samt rammer for klassedannelsen, eventuel undervisning efter § 5, stk. 4, elevernes undervisningstimetal, skoledagens længde og specialundervisningen m.v.)
6) Generelle retningslinjer for skolernes virksomhed efter folkeskolelovens § 3, stk. 4, 8
og 9
7) Frivillige madordninger, herunder madordninger i skolefritidsordninger.
Byrådet træffer endvidere beslutninger om ansættelse af ledere og lærere samt pædagoger, jf.
§ 29a, efter at der er indhentet udtalelse fra vedkommende skolebestyrelse.
Byrådet godkender skolernes læseplaner og skal sikre, at der fastsættes en læseplan for undervisningen efter folkeskolelovens § 5, stk. 4.
Byrådet fastsætter og offentliggør en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne
efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.
Byrådet skal sikre, at lærerne har undervisningskompetence fra læreruddannelsen eller tilsvarende faglig kompetence i de fag, som de underviser i (kompetencedækning). Byrådet kan i
helt særlige tilfælde med godkendelse fra undervisningsministeren beslutte at fravige kravet
om undervisningskompetence.

3. Målbeskrivelse for folkeskolen
Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der:
Forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige
med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til
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deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige
udvikling.
Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for
at tage stilling og handle.
Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd
og demokrati.
Folkeskolen har endvidere til opgave at bidrage til opfyldelsen af den af byrådet vedtagne Børn
og Unge-politik.

4. Skolebestyrelsen
Ved hver selvstændig skole oprettes en skolebestyrelse i henhold til folkeskolelovens § 42.
Skolebestyrelsen skal bestå af:
• Et flertal af forældrerepræsentanter
• Mindst to medarbejderrepræsentanter
• Mindst to elevrepræsentanter
Skolebestyrelsen kan beslutte,
• at op til to pladser i skolebestyrelsen skal tildeles repræsentanter fra det lokale erhvervs- og foreningsliv, eller fra de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner.
• at mindst en af forældrerepræsentanterne skal vælges blandt forældre med børn i SFO.
Samtlige medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret.
Skolens leder og dennes stedfortræder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Skolebestyrelsen kan beslutte, at leder af SFO samt afdelingsledere på skoler med undervisning på flere afdelinger (matrikler) kan deltage i skolebestyrelsesmøder uden stemmeret.
Byrådet yder hverken fast vederlag eller erstatning for dokumenterede merudgifter til forældre- og elevrepræsentanter i forbindelse med varetagelse af deres medlemskab af skolebestyrelsen.

5. Formål med skolebestyrelsen
Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for
skolens daglige virke.
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Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem
forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

6. Skolebestyrelsens kompetencer
Skolebestyrelsen udøver på møder sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat
af byrådet.
Skolebestyrelsens kompetence er i henhold til folkeskolelovens § 44:
1) At føre tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog undtagen personale- og elevsager. Skolebestyrelsen kan indhente enhver oplysning om skolens virksomhed fra skolens leder om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet
2) At fastsætte principper for skolens virksomhed, jf. § 44, stk. 2, herunder om:
• Undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på
hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejder efter § 3, stk. 4, 1. pkt., eventuel undervisning efter
§ 5, stk. 4, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser,
• Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i
den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening,
jf. § 33, stk. 9.
• Samarbejdet mellem skole og hjem og om skolens og forældrenes ansvar i
samarbejdet
• Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen,
• Arbejdets fordeling mellem lærerne,
• Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden,
lejrskoleophold, udsendelse i praktik mv. og
• Skolefritidsordningens virksomhed.
3) At godkende skolens budget inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen
4) At godkende undervisningsmidler og fastsætte skolens ordensregler og værdiregelsæt
5) At godkende inden for de fastsatte retningslinjer, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning, og fastsætte principper herfor
6) At godkende inden for de fastsatte retningslinjer, om skolens virksomhed skal omfatte
kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
7) At afgive udtalelse til byrådet om ansættelse af skolens ledere og lærere samt pædagoger, jf. § 29a. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere, lærere og pædagoger
forflyttes uansøgt mellem skolerne i kommunen
8) At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
9) At afgive udtalelse til byrådet om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
10) At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder
i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes
madordninger og fastsættes principper for madordningen inden for de rammer, som
byrådet har fastsat
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11) At afgive udtalelser og stille forslag til skolens leder og byrådet om alle spørgsmål, der
vedrører skolebestyrelsens virksomhed
12) At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den.
Byrådet har til skolebestyrelsen delegeret kompetencen til at fastsætte principper for arbejdet
med mål- og indholdsbeskrivelse for SFO, inden for de af byrådet fastsatte rammer.

7. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen
Byrådet har delegeret til skolebestyrelsen – inden for rammerne af de nationale bestemmelser
– at beslutte proceduren for valg til skolebestyrelsen.
Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger (matrikler), skal der vælges mindst en forældrerepræsentant for hver afdeling.
Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, skal der vælges mindst en forældrerepræsentant fra hver af de deltagende skoler.
Hvis skolen har specialklasser på mindst tre klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst en.
På Center10 Aarhus High School skal mindst en forældrerepræsentant vælges blandt forældre
med børn på afdelingen Fokusskolen.
Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen.
Forældrerepræsentanternes, herunder stedfortrædernes, valgperiode er fire år.
Valgperioden for forældrerepræsentanter på Center10 Aarhus High School er et år, dog er
valgperioden for forældrerepræsentanter med børn på afdeling Fokusskolen to år.
Skolebestyrelsen kan beslutte, at der skal afholdes forskudte valg.
Benyttes denne mulighed vælges et lige antal forældrerepræsentanter i ordinære år og et ulige
antal to år efter det ordinære valg, hvor skolebestyrelsen har et ulige antal forældrerepræsentanter. Ved et lige antal forældrerepræsentanter vælges halvdelen to år efter det ordinære
valg.

8. Valg af elevrepræsentanter til skolebestyrelsen
Byrådet har delegeret til skolebestyrelsen at beslutte, om der skal vælges flere end to elevrepræsentanter til skolebestyrelsen.
Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger (matrikler), skal der vælges mindst en elevrepræsentant for hver afdeling.
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Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, skal der vælges mindst en elevrepræsentant fra hver af de deltagende skoler.

Elevrepræsentanter og stedfortrædere vælges af elevrådet. Ved skoler, hvor der ikke findes
elevråd, indkalder skolelederen til en fælles valghandling.
Hvert elevrådsmedlem/hver elev har én stemme. De elever, der har fået flest stemmer, er
valgt.
Valg finder sted inden skoleårets ophør. Valgperioden er et år og påbegyndes den 1. august.

9. Valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen
Byrådet har delegeret til skolebestyrelsen at beslutte, om der skal vælges flere end to medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.
Medarbejderrepræsentanter og stedfortrædere vælges ved, at skolens leder indkalder samtlige
medarbejdere. Ved medarbejdere forstås personer, der er underlagt skolelederens ledelseskompetence.
Hver medarbejder har én stemme. De medarbejdere, der har fået flest stemmer, er valgt. De
personer, der vælges, bør ikke have et ansættelsesforhold på under et år. Personer med tjenestested på flere skoler vil kunne stemme hvert sted.
Medarbejderrepræsentanter udtræder den dag, de ikke længere er ansat på skolen, og en
stedfortræder indtræder i stedet.
Valg finder sted inden skoleårets ophør. Valgperioden er et år og påbegyndes 1. august.

10. Repræsentanter fra lokalområdet
Byrådet har delegeret til skolebestyrelsen at beslutte, om op til to pladser i bestyrelsen skal
tildeles repræsentanter fra det lokale erhvervs- og foreningsliv, eller fra de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner.
Det er op til skolebestyrelsen at beslutte, hvordan de skal vælges. Valgperioden for disse medlemmer er et år med mulighed for genvalg.

11. Skolebestyrelsens møder
Skolebestyrelsen konstituerer sig på første ordinære møde med formand og næstformand, som
begge skal være forældrerepræsentanter. Bestyrelsesformanden tegner bestyrelsen mellem
møderne.
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Formanden eller skolelederen indkalder til møde så ofte, det findes fornødent, eller et flertal af
bestyrelsesmedlemmerne fremsætter ønske herom. Skolebestyrelsen skal afholde mindst fire
årlige møder.
Der indkaldes til møde med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsordenspunkter.
Dagsordenen udarbejdes af formanden i samarbejde med skolelederen. Skolelederen og ethvert medlem af bestyrelsen kan kræve punkter optaget på dagsordenen.
Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.
Skolebestyrelsen kan beslutte at invitere andre til at deltage i møderne, når der behandles
spørgsmål af særlig interesse for dem.
Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede, dog
således at forældrerepræsentanterne skal udgøre et flertal af de tilstedeværende. I tilfælde af
afstemning kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.
Skolebestyrelsens medlemmer skal overholde forvaltningslovens regler, herunder reglerne om
habilitet og tavshedspligt. Skolelederen er ansvarlig for, at skolebestyrelsesmedlemmerne underskriver en tavshedserklæring.
Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Dagsorden og referat offentliggøres med de begrænsninger, der følger af reglerne
om tavshedspligt, efterfølgende på skolens hjemmeside.
Skolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Børn og Unge udarbejder vejledende
forretningsorden.

12. Skolelederen
Skolelederen har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og byrådet, jf. folkeskolelovens § 45.
Skolelederen er forpligtet til at oprette en skolebestyrelse. Skolelederen er ansvarlig for, at
bestyrelsens sagsområder (se punkt 6) forelægges skolebestyrelsen. Skolelederen udarbejder
indstillinger til skolebestyrelsen og har ansvar for og kompetence til at udmønte skolebestyrelsens beslutninger i praksis.
Skolelederen træffer beslutninger om skolens daglige drift inden for rammerne af skolebestyrelsens fastlagte principper.
Skolelederen er ansvarlig for, at skolebestyrelsens beslutninger ligger inden for rammerne af
lovgivningen, byrådets beslutninger, administrative bestemmelser samt overenskomster og
øvrige rettigheder vedrørende de ansattes vilkår.
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13. Pædagogisk Råd
Skolelederen træffer på baggrund af lokale ønsker og behov beslutning om, hvorvidt der skal
dannes et pædagogisk råd eller om den obligatoriske medarbejderinddragelse i den pædagogiske udvikling skal tilrettelægges på anden vis.

14. Elevråd
Skolens elever danner et elevråd inden for de nationale bestemmelser.
Elevrådet kan udtale sig til skolebestyrelsen og skolens leder i alle sager vedrørende skolen,
bortset fra personsager.
På skoler med afdelingsstruktur har elever ved hver afdeling, som har 5. eller højere klassetrin, ret til at danne et afdelingselevråd.

15. SFO-forældreråd
I hver skolefritidsordning vælges der et SFO-forældreråd af og blandt forældre til børn i skolefritidsordningen.
SFO-forældrerådets primære opgave er at formidle forældresynspunkter og medvirke til et
samarbejde med skolefritidsordningens leder og personale. SFO-forældrerådet er samarbejdspartner for skolebestyrelsen, og skolebestyrelsen skal inddrage SFO-forældrerådet ved behandling af sager om SFO´en.
SFO-forældrerådet har indflydelse på:
• udarbejdelse af mål og principper for skolefritidsordningens virksomhed
• udarbejdelse af principper for skolefritidsordningens budgetforslag indenfor de gældende rammer
• arrangementer og møder med forældrene, skole-hjem samarbejdet m.v.
• udarbejdelse af forslag til principper for skolefritidsordningens indretning, lokaleetablering og lokaleanvendelse
• ansættelse af personale i skolefritidsordningen
• evaluering af skolefritidsordningens virksomhed, herunder forældresamarbejdet
SFO-forældrerådet består af:
• 1 forældrerepræsentant fra hver afdeling i SFO´er med 4 eller flere afdelinger
• 2 forældrerepræsentanter fra hver afdeling i SFO´er med 2 eller 3 afdelinger
• 5 forældrerepræsentanter i SFO´er med kun én afdeling
• 1 medarbejderrepræsentant medmindre medarbejderne ikke ønsker at være repræsenteret
Leder af SFO er sekretær for SFO-forældrerådet.
Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af SFOforældrerådet.
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SFO-forældrerådet afholder mindst fire årlige møder.
Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal
udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.
SFO-forældrerådet fungerer i perioden fra 1. oktober til 30. september det følgende år.
Hvert år inden 1. oktober afholdes der valg til SFO-forældrerådet i alle afdelinger og konstituerende forældrerådsmøde.
Lederen af SFO indkalder de valgte medlemmer til det konstituerende SFO-forældrerådsmøde,
hvor der vælges en formand og en næstformand, som skal være forældrerepræsentanter. På
mødet aftaler medlemmerne, hvem der er valgt for et år, og hvem der er valgt for to år. I de
SFO´er, hvor SFO-forældrerådet består af to medlemmer fra hver afdeling (SFO´er med to
eller tre afdelinger), skal de to medlemmer udskiftes på skift hvert andet år.
Formanden tegner SFO-forældrerådet mellem møderne. Næstformanden er stedfortræder for
formanden.
Formanden fastsætter tid og sted for møderne, indkalder medlemmerne samt fastsætter dagsordenen.
Der tages referat fra SFO-forældrerådsmøderne. Referatet offentliggøres.
Valg af forældrerepræsentanter:
Den fritidspædagogiske leder i den enkelte afdeling indkalder med 14 dages varsel afdelingens
forældre til valgmøde med angivelse af dags-ordenspunkter.
Den fritidspædagogiske leder er ordstyrer til valget og forestår valg-handlingen.
Opstilling af afdelingens kandidater til SFO-forældrerådet sker ved, at de fremmødte forældre
fremkommer med forslag til kandidater.
Forældrene har én stemme pr. barn i afdelingen. Der udleveres en stemmeseddel pr. barn,
hvorpå der kan skrives op til tre forskellige navne på forældrekandidater, der ønskes valgt. Der
kan ikke stemmes pr. fuldmagt.
De forældre, der har fået flest stemmer, er valgt. Er der stemmelighed, stemmes der om,
hvem af kandidaterne med stemmelighed, der skal være afdelingens medlem/medlemmer af
SFO-forældrerådet.
Der vælges et tilsvarende antal suppleanter, der indtræder i den rækkefølge, hvorefter de har
opnået flest stemmer. Det skal fremgå af referatet, i hvilken rækkefølge suppleanterne er
valgt.
Oprettelse af et SFO-forældreråd forudsætter, at minimum to forældre ønsker at blive valgt til
SFO-forældrerådet.
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SFO-forældrerådets forældrerepræsentanter vælges for to år. Der er mulighed for genvalg.
Hvert andet år er halvdelen af medlemmerne, hvert andet år er den øvrige halvdel af medlemmerne på valg. Første gang vælges halvdelen af medlemmerne for et år og den øvrige
halv-del for to år.
Forældrerådsmedlemmer udtræder af SFO-forældrerådet, når vedkommendes barn udskrives
af skolefritidsordningen.
Valg af medarbejderrepræsentanter:
Leder af SFO indkalder alle medarbejderne i SFO´en til et personale-møde. Mødet indledes
med at få afklaret, om et flertal af medarbejderne ønsker medarbejderrepræsentation i SFOforældrerådet. Hvis et flertal af medarbejderne ønsker medarbejderrepræsentation i SFOforældrerådet, afholdes valget efter samme procedure som medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelsen. Dog skal valget være afholdt inden den 1. oktober.

16. Ikrafttræden og ændring af vedtægten
Denne vedtægt træder i kraft den 1. april 2014.
Ændring af denne vedtægt kan foretages af byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.
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