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Forretningsorden for Egholmskolens bestyrelse 

 
Sammensætning og valg 
§ 1.  
stk. 1Skolebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og  
2 elevrepræsentanter. Skolens ledelse deltager uden stemmeret.  
 
stk. 2 Skolebestyrelsen konstitueres hvert år på første møde (augustmødet). Formand og 
næstformand vælges blandt forældrerepræsentanterne.  

 
Mødevirksomhed 
§ 2.  
Stk. 1 Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, giver det enkelte 
skolebestyrelsesmedlem snarest muligt meddelelse herom til skolens ledelse.  
 
stk.2 Når et medlem er forhindret i at deltage indkaldes så vidt muligt suppleanten.  
 
stk. 3 Både 1. og 2. suppleant kan deltage i bestyrelsesmøderne uden tale- og stemmeret.  
 
Stk. 4 Skolebestyrelsens ordinære møder fastlægges 1 gang årligt, idet der udarbejdes en 
møde-datorække. Det tilstræbes at afholde et ordinært møde hver måned, excl. juli.  
Mødedatoerne fastlægges i maj måned før den endelige årsplan fastlægges.  
Dagsordenen for de ordinære møder skal normalt indeholde punkter, som anført i  
§ 4 stk. 1.  
 
Stk. 5 Skolebestyrelsen afholder ekstraordinære møder, når det ønskes af formanden, eller 
når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker dette, med angivelse af emner til det 
ekstra-ordinære møde.  
 
Stk. 6 Formanden fastsætter tid og sted for ekstraordinære møder, der skal afholdes senest 
14 dage efter, at anmodning herom er fremsat.  
 
Stk. 7 Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er til stede.   

 
Mødeafvikling 
§ 3.  
Stk. 1 Formanden fastsætter dagsorden for møderne. Sekretæren fremsender dagsorden og 
tilhørende bilag, senest 4 hverdage inden mødet.  
Dagsorden og referat sendes til skolebestyrelsens medlemmer samt til 1. og 2. suppleanten.  

 
Dagsorden 
§ 4.  
Stk. 1 Dagsordenen for ordinære møder skal som minimum indeholde følgende:  
* Godkendelse af seneste mødereferat  
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* Meddelelser fra  
- elevrepræsentanter 
- bestyrelsesformand  
- skolens ledelse  
- Personalet  
- øvrige  
* Eventuelt  
 
Stk. 2 Alle emner på dagsordenen, undtaget meddelelser, skal foreligge i skriftlig form. Bilag til 
emnerne udsendes sammen med dagsordenen.  

 
Referat/protokol 
§ 5.  
Stk. 1 Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. I protokollen anføres for hvert møde, 
hvilke personer der har været til stede.  
Stk. 2 Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt 
bestyrelsens udtalelser og beslutninger.  

 
Stk. 3 Protokollen føres så uddybende, at protokollen kan anvendes som arbejdsgrundlag for 
det enkelte skolebestyrelsesmedlem, når der ikke har foreligget skriftlige oplæg til 
dagsordenen.  
 
Stk. 4 Skolens leder er bestyrelsens sekretær og fører under mødet bestyrelsens protokol.  
 
Stk. 5 Kopi af mødereferat tilsendes senest 7 hverdage efter mødet til skolebestyrelsens 
medlemmer samt til 1. og 2. suppleanten.  

 
Kompetence 
§ 6.  
stk. 1 Skolebestyrelsens formand kan udtale sig på bestyrelsens vegne. Sådanne udtalelser 
refereres på førstkommende bestyrelsesmøde.  
 
stk. 2 Hvis der opstår uenighed i bestyrelsen vedr. beslutninger eller udtalelser og høringssvar, 
og der ikke i drøftelsen kan findes et kompromis, foretages der afstemning blandt de 
stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen. Mindretallets opfattelse føres om ønsket til 
referat. Herefter kan der ved udtalelse på bestyrelsens vegne, eller i sammenhæng, hvor 
medlemmerne deltager som bestyrelsesmedlemmer udelukkende, gives udtryk for flertallets 
opfattelse.   

 
Henvendelser 
§ 7.  
Stk 1 Skolebestyrelsen kvitterer altid for henvendelser, der er kommet direkte til 
skolebestyrelsen. I kvitteringen fortæller bestyrelsen, at den vil drøfte punktet på det 
kommende bestyrelsesmøde med angivelse af hvornår det er. Det er som udgangspunkt 
formanden, der svarer.  

Stk 2 Ledelsen giver en kort respons til bestyrelsen indeholdende en tidslinje for forløbet.  

Stk 3 Hvis bestyrelsen skønner at henvendelsen er af meget alvorlig karakter, og ikke kan 
vente til det kommende møde, så indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde  
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Stk 4 Når skolebestyrelsen er CC på en henvendelse svarer bestyrelsen ikke forælderen, men 
ledelsen sætter bestyrelsen på CC hvis svaret er skriftligt, hvis den videre dialog er mundtlig, 
giver ledelsen en kort respons til bestyrelsen.  

Stk 5 Det føres til referat at forældrehenvendelsen er drøftet.  
 

Ændringer af forretningsordenen 
§ 8.  
Forretningsordenen for Egholmskolens skolebestyrelse kan kun ændres, såfremt ændringen 
er varslet som punkt på den udsendte dagsorden, bilagt forslag til ændret ordlyd. Ændringen 
må ikke stride mod indholdet i ”Styrelsesvedtægt for folkeskolen” gældende for Vallensbæk 
kommunes skoler.  

Forretningsordenen er vedtaget af skolebestyrelsen den 22. september 2014, revideret 
november 2016 og januar 2018. 


