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Den 11. april 2019 Journal nr. 17.01.00G01-1-18

Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler

Skolebestyrelsen

§ 1
Skolebestyrelsen består af syv forældrerepræsentanter, to medarbej-
derrepræsentanter og to elevrepræsentanter. 

Stk. 2 Ét af Kommunalbestyrelsens medlemmer kan deltage i skolebestyrelsens 
møder uden stemmeret. 

Stk. 3 Skolebestyrelsen kan beslutte, at op til to yderligere pladser i 
skolebestyrelsen kan tildeles en repræsentant for det lokale erhvervsliv, lokale 
ungdomsuddannelses-institutioner eller lokale foreninger. Repræsentanterne har 
ikke stemmeret i bestyrelsen.

§ 2
Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere vælges efter reglerne i 
Undervisningsministeriets bekendtgørelse herom.  Skolebestyrelsen kan beslutte, 
at den kommende skolebestyrelse vælges ved forskudte valg. Ved forskudte valg 
forstås, at dele af forældrerepræsentanterne vælges fra den 1. august det år, der 
følger efter nyvalg til kommunalbestyrelsen, mens den øvrige del af 
forældrerepræsentanterne vælges 2 år forskudt herfor. Valgperioden er 4 år. Ved 
det første forskudte valg vælges halvdelen af repræsentanterne for en periode på 2 
år.

Stk. 2 Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at skolens leder 
indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen, til en fælles 
valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver 
medarbejder har én stemme. De to medarbejdere, der har fået flest stemmer, er 
valgt.  To stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde. Ved stemmelighed 
afgøres valget om nødvendigt ved lodtrækning. Valget er etårigt og finder sted i 
marts/april måned.
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Stk. 3 Elevrepræsentanterne til skolebestyrelsen vælges af elevrådet/elevrådene 
ved simpelt flertal. Hvis der ikke findes elevråd, vælges elevrepræsentanterne på 
den måde, at skolens leder indkalder samtlige elever til en fælles valghandling. 
Hver elev har en stemme.
De to elever, der har fået flest stemmer, er valgt. To stedfortrædere vælges efter 
samme fremgangsmåde. Ved stemmelighed afgøres valget om nødvendigt ved 
lodtrækning. Valget et etårigt og finder sted i august måned.

§ 3
Samtlige medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Elevrepræsentanterne må ikke deltage under orientering om sager 
vedrørende enkeltpersoner.

§ 4
På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af 
forældrerepræsentanterne som formand ved simpelt flertal.

§ 5
Der ydes diæter til de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen samt til 
elevrepræsentanter.

Forretningsorden for skolebestyrelsen

§ 6
Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.

Stk. 2 Skolebestyrelsen kan indkalde andre til at deltage i en del af et møde.

§ 7
Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest fem hverdage 
inden et ordinært møde til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. 
(Omfattende bilagsmateriale kan dog fremlægges til gennemsyn på skolen).

Stk. 2 Ved indkaldelse til ekstraordinært møde skal formanden så vidt muligt 
underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

Stk. 3 Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det 
meddeles formanden senest 14 dage før mødets afholdelse.
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§ 8 
Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en 
tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til 
dagsordenen.

Stk. 2 Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

§ 9
Der skrives referat fra mødet, og det anføres i referatet hvilke 
bestyrelsesmedlemmer, der har været til stede på mødet. Referatet godkendes på 
det efterfølgende møde.

Stk. 2 Skolens leder er bestyrelsens sekretær og referent. Bestyrelsesmedlemmer 
kan i kort form forlange afvigende opfattelser tilføjet referatet.

Stk. 3 Skolens leder og souschef deltager i møderne. Desuden kan skolens leder 
medtage andre fra skolens ledelsesteam, hvis dagsordenen tilsiger dette.

§ 10 
Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er 
til stede.

§ 11
Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til 
stede under disse.

§ 12 
Afstemning sker ved håndsoprækning.

Stk. 2 Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed.

Stk. 3 Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 13
Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse er af en sådan 
beskaffenhed, at vedkommende skal udelukkes fra at deltage i bestyrelsens 
forhandling af og afstemning om sagen.

§ 14
Skolebestyrelsen kan i øvrigt selv supplere forretningsordenen.
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Skolebestyrelsens beføjelser

§ 15 
Kommunalbestyrelsen fastsætter mål for folkeskolens virksomhed.

 
Stk. 2: Inden for de fastsatte rammer beskrevet i vedlagte skole- og 
undervisningsplan (bilag 1) træffer skolebestyrelserne beslutning vedrørende:

 Anvendelse af skolens konto ”Rammebevilling/undervisningsmidler", der 
indeholder undervisningsmaterialer, inventar, ekskursioner, udsmykning, 
prøveudgifter m.v., lejrskole, elevråds arbejde og repræsentation.

 Anvendelse af skolens rammebevilling til kurser og efteruddannelse, 
herunder tildeling af reduktionstimer til lærere og børnehaveklasseledere, 
tilskud til kursusafgifter og tilskud til rejse- og opholdsudgifter.

 Anvendelse af skolens rammebevilling til vikarudgifter for lærere, 
pædagoger og børnehaveklasseledere.

 Administrationsudgifter.
 Budgetbeløbene fungerer som en rammebevilling inden for hvilken, skolen 

har fuld frihed til at disponere/omdisponere på samtlige konti indenfor de 
gældende regler.

 Svømmeundervisningens placering på klassetrin og evt. som semesterdelt 
undervisning.

 Skolens nærmere tilrettelæggelse af valg- og tilbudsfag.

Stk. 3 Senest 1. december får skolebestyrelsen meddelelse fra 
Kommunalbestyrelsen om størrelsen af skolens rammebevilling for det kommende 
år.

Stk. 4 Der er mulighed for at overføre over-/underskud til efterfølgende 
regnskabsår (underskud dog max. 3 %).

Stk. 5 Det afsatte budgetbeløb fungerer som en rammebevilling, indenfor hvilken 
skolen har fuld frihed til at disponere.

Stk. 6 Ved besættelse af lederstillinger nedsættes der et indstillingsudvalg. 
Indstillingsudvalget etableres fra sag til sag (se bilag 3).

Udtræden af skolebestyrelsen

§ 16
En forældrerepræsentant kan, i henhold til undervisningsministeriets 
bekendtgørelse, udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har 
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meddelt skolebestyrelsen og Kommunalbestyrelsen om sin udtræden og har 
modtaget en bekræftelse derpå. Valg til skolebestyrelsen er ikke borgerligt ombud.

§ 17 
Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen indtræder stedfortræderen for resten 
af valgperioden. Er der ingen stedfortrædere, afholdes der suppleringsvalg med 
henblik på besættelse af den ledige plads for resten af valgperioden og evt. valg af 
yderligere stedfortrædere.

Formanden for valgbestyrelsen og skolelederen arrangerer valghandlingen. 
Valghandlingen kan evt. gennemføres på særligt indkaldt møde. Mødet indkaldes 
via skoleintra med 14. dages varsel.

Elevråd

§ 18
Skolens elever danner elevråd.

Stk. 2 Møderne kan afholdes i undervisningstiden. Skolens leder udarbejder 
forslag til skolebestyrelsen om mødernes tidsmæssige placering og omfang.

Stk. 3 Skolen skal stille et egnet lokale m.v. til rådighed for elev-rådsarbejde og 
skal i øvrigt støtte eleverne i deres deltagelse i elevrådsarbejdet.

Stk. 4 Skolens elevråd vælger 2 elever pr årgang fra 6.-9. klassetrin på skolen til 
Elevforum i Herlev Kommune.

Stk. 5 Elevforum er en dialogkreds, hvor aktuelle temaer fra skolernes dagligdag 
tages op. 

Skoleråd

§ 19
Kommunalbestyrelsen nedsætter et fælles inspirations- og orienteringsorgan for 
kommunens folkeskoler: Skolerådet.

§ 20
Skolerådet består af:

Syv medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen (mindst fire af disse skal 
være medlemmer af Kommunalbestyrelsen)
To forældrevalgte for hver skolebestyrelse
Én forældrevalgt for SFO-forældrerådet på hver skole
Én elevrepræsentant valgt af elevforum.
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Én repræsentant for skolelederne
Én repræsentant for de faglige ledere
Én repræsentant for Herlev Lærerforening 
Én repræsentant for BUPL
Én repræsentant for erhvervslivet
Én repræsentant for kultur- og idrætslivet
Én repræsentant for ungdomsuddannelserne

Stk. 2 Centerchef for Skole og Dagtilbud er skolerådets sekretær.

Stk. 3 Skolerådets formand kan indkalde andre til at deltage i mødet eller i dele af 
mødet.

 Stk. 4 Skolebestyrelserne kan sende suppleanter til Skolerådets møder, såfremt en 
eller begge forældrevalgte repræsentanter i skolebestyrelsen er forhindret i at 
deltage. Suppleanterne skal findes blandt de forældrerepræsentanter, som allerede 
er valgt ind i skolebestyrelsen. 

§ 21
Indstilling til og nedsættelse af skolerådet finder sted umiddelbart efter valg til 
Kommunalbestyrelsen og til skolebestyrelserne.

§ 22
Skolerådet vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretnings-
orden.

Stk. 2 Formanden fastsætter tid og sted for mødernes afholdelse.

Stk. 3 Der afholdes årligt 5 møder. Hvert møde har et særligt tema. Mødet i august 
har temaet ”Budgetoplæg”. 

§ 23
Skolerådets opgave er at være et inspiration- og orienteringsorgan i forhold til 
folkeskolerne og skolefritidsordningerne i Herlev.

Ikrafttræden og bemærkninger

§ 24
Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra 
skolebestyrelserne og skolerådet.
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Bilag til styrelsesvedtægten:
Bilag 1: Skole- og undervisningsplan
Bilag 2: Valg til skolebestyrelsen
Bilag 3: Ansættelse af skoleledere  


