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Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Solbjergskolen 

 

Konstitution 

 

1. Skolebestyrelsen består af 11 medlemmer, fordelt på 

a. 7 medlemmer valgt af og blandt forældre til børn på skolen 

b. To elevrådsrepræsentanter 

c. To medarbejderrepræsentanter 

 

2. På skolebestyrelsens første møde efter skolebestyrelsesvalget vælger de forældrevalgte 

medlemmer en af forældrerepræsentanterne som formand og tilsvarende en som 

næstformand  

 

3. Såfremt formand eller næstformand træder ud af skolebestyrelsen i valgperioden, 

vælges der ny for resten af valgperioden 

 

4. Suppleanter indtræder kun i skolebestyrelsen, når et af de siddende medlemmer 

forlader bestyrelsen 

 

Mødeform og arbejdsdeling 

 

1. Mødedatoer og tidspunkt for mødernes afholdelse aftales på mødet i maj eller juni 

måned. Såfremt der ikke kan opnås enighed, fastsætter formanden dato og tid for 

møderne 

 

2. Der kan indkaldes til ekstraordinære møder, når det ønskes af formanden, eller når 

mindst tre af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Formanden indkalder til 

ekstraordinære møder med mindst 7 dages varsel. Dagsorden udsendes til 

medlemmerne senest 5 dage før mødet 

 

3. I særlige tilfælde kan formanden eller skolelederen indkalde til møde med kortere 

varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden eller skolelederen så vidt muligt 

underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet (her kræves ingen 

egentlig dagsorden) 

 

4. Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, så meldes der afbud til 

skolebestyrelsesformanden eller til skolens leder 

 

5. Formanden åbner og leder møderne. Såfremt formanden ønsker det, vælger mødet 

under formandens ledelse en dirigent. Ved formandens fravær ledes møderne af 

næstformanden 
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6. Mødedeltagelse kræver som udgangspunkt personligt fremmøde, men i særlige tilfælde 

kan deltagelse foregå online via elektroniske medier. Medlemmet skal dog sørge for 

ordnede forhold så tavshedspligt m.m. overholdes  

 

7. Skolelederen og pædagogisk leder varetager sekretariatsfunktionen for 

skolebestyrelsen. 

 

8. Er medarbejderne lockoutet, kan der ikke afholdes ordinært bestyrelsesmøde, men kun 

orienterende møde 

 

Beslutninger 

 

1. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 af de stemmeberettigede 

medlemmer er til stede 

 

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

stemme udslagsgivende  

 

3. Såfremt et medlem ønsker en afstemning skal forgå hemmeligt skal dette efterkommes 

 

4. Medlemmer kan deltage i afstemninger, når de er til stede under disse. Dersom et 

medlem deltager online i mødet via elektroniske medier og ønsker at afgive stemme, 

kan anonymitet ikke sikres 

 

Dagsorden 

 

1. Formanden, næstformanden og skolelederen fastsætter sammen dagsorden for 

møderne 

 

2. Ordinære møder kan kun afholdes når der foreligger en dagsorden 

 

3. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles 

formanden senest 10 dage før mødet 

 

4. Dagsorden skal klart opdeles i punkter til beslutning, orientering og meddelelser 

 

5. Dagsorden udsendes senest 5 dage før mødet via mail. Bilagsmateriale skal så vidt 

muligt udsendes samtidig med dagsorden 

 

6. Dagsordner er altid at finde på skolens hjemmeside. 

 

 

 

 



 
 

Lyst til leg - lyst til læring – lyst til livet 
____________________________________________________________________ 

 

 

Referat 

 

1. Der tages referat fra møderne i henhold til dagsordenens punkter 

 

2. Referatet er et beslutningsreferat. Det tilstræbes dog at gøre referaterne let forståelige 

for andre end mødedeltagerne 

 

3. Referatet udsendes til skolebestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter mødets 

afholdelse. Referatet forhåndsgodkendes umiddelbart efter udsendelse og godkendes 

formelt på efterfølgende møde 

 

4. Ethvert skolebestyrelsesmedlem er berettiget til i kort form, at få deres standpunkt på 

en konkret sag ført til referat og eventuelt medsendt til anden myndighed 

 

5. Referater er altid at finde på skolens hjemmeside 

 

Forretningsorden 

 

1. Skolebestyrelsen har indgået en samarbejdsaftale med SFO´s forældreråd, som 

genforhandles en gang årligt 

 

2. Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse på to ordinære møder 

 

3. Denne forretningsorden er vedtaget af skolebestyrelsen på Solbjergskolens ordinære 

bestyrelsesmøde den 8. oktober 2019 

 

Sidst ændret oktober 2019 

 

 

 


