Referat af skolebestyrelsesmøde den 22.01.2018
Afbud fra Brith Vester Jøker, Michael Nygaard, Anna Crawford, Asker og Amin
Referat: Helle Albrechtsen

Ad 1

Velkomst og opfølgning fra sidste møde (jf. referat):
Ingen kommentarer til referatet.
Elevrådet er i gang med at lave plan for implementering af bevægelse i undervisning
og pauser.
Niels er i gang med at undersøge om Idrætsforeningen kan bidrage med mål til skolens udearealer.

Ad 2

Nyt fra ledelsen:
Ivan taget til IT-konference/messe i London sammen med skolens IT-medarbejdere.
I februar har ledelsen tre ledelsesdage med drøftelser ud fra perspektivet: ”Hvordan
ledelsens arbejde bedst muligt kommer eleverne til gode”.
Joan, administrativ leder, har sagt sin stilling op pr. 31.12.2018. Vi afventer besked
om hvornår vi kan opslå den vakante stilling.
Bestyrelsen har fået tilsendt principperne for ”Den åbne Skole” og ”Skole-hjem samtalen/læringssamtalen”. Skolebestyrelsen kan give feedback på principperne i op til
en uge efter referatets udsendelse.
Drøftelse af, hvorvidt der skal ændres i måden at lave dagsorden på. Konklusion: Ingen ændring, men fremadrettet skrives mødedatoer for resten af året ind i bunden af
referatet.
Orientering om tanker vedr. en webside.
Der mangler én medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen, da Kathryn har sagt
sin stilling op. Ledelsen undersøger, hvordan vi kan få en suppleant frem til august.

Ad 3

Nyt fra medarbejderne:
Punkterne som behandles i Skolebestyrelsen er også de punker, der fylder på medarbejdermøder.
Stor tilfredshed med vores nye projektorer og computere.

Ad 4

Nyt fra eleverne:

Ad 5

Kvalitetsrapporten 2017:
Reaktion på skolestarternes skoleparathed.
Ivan orienterede om hvordan kvalitetssamtaler forløber, og om kvalitetssamtalen i
såvel daginstitution som skole.
Ved kvalitetssamtalen blev følgende udviklingsmål vedtaget: ”Udvikling af læringsmiljøet via samskabelse med dagtilbuddet, forældre og FU”.
Såvel skolebestyrelsen som skolen er interesserede i at finde frem til ”hvad der gemmer sig” bag tallene vedrørende skolestarternes skoleparathed.
Det giver mening, at analysere mere i forhold til problematikken, vi har behov for
flere data.
Skolebestyrelsen vil gerne invitere Annamarie, leder af dagtilbuddet til et møde i skolebestyrelsen inden sommerferien.
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Ad 6

Skolens antimobbestrategi:
Skolens ledelse sender et dokument til Jakob over hvilke indsatser vi allerede har i
gang.
Jakob og Mette laver herefter et oplæg til skolebestyrelsen vedr. antimobbestrategi.
Udvalget søger inspiration via Drop- MOB og Mobbe Alliancen.
Udvalgets oplæg præsenteres i skolebestyrelsen og herefter for lærere og pædagoger.
Evt. forslag til hvordan budskabet kommunikeres til relevante parter.

Ad 7

Skolebestyrelsens baglande (herunder kommunikationsplan og ansættelser på Højvangskolen):
Jakob gennemgik skolebestyrelsens beføjelser og opgaver. Se bilag herunder.
Dagsordner og referater skal lægges på skolens hjemmeside.
Der skal afholdes 2 årlige møder hvor SFO-forældrerådet deltager. Herudover skal
skolebestyrelsen udarbejde en samarbejdsaftale med SFO-forældrerådet.
Skolen har to ansættelser på bedding. Ivan appellerer til at skolebestyrelsen deltager
i ansættelser på skolen.
Skolebestyrelsen har besluttet, at mindst én forældrevalgt deltager i ansættelsessamtaler.
Ivan sender datoerne for de kommende to ansættelsessamtaler til Jakob, som forsøger at finde en forældrerepræsentant.
Jakob tager stilling til resten af ”skal- opgaverne”

Ad 8

Valg til skolebestyrelsen 2018:
Orientering om det kommende valg til skolebestyrelsen.

Ad 9

Budget:
Ivan sender det fremlagte budget til alle i skolebestyrelsen.
Jakob forespørger bestyrelsesmedlemmerne om de har kommentarer til det udsendte. Vi afventer herefter Jakobs tilbagemelding.

Ad 10

Eventuelt:
Der opleves ofte at Tabulex skærmene i indskolingen ikke fungerer
Køleskabene i indskolingen er rigeligt kolde – vi kaster et blik på dem.

Kommende møder:
Mandag den 12. marts 2018
Onsdag den 18. april 2018
Tirsdag den 12. juni 2018
Alle møder afholdes mellem kl. (17 spisning) 17.30 og 20.00
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Bilag til referat af skolebestyrelsesmøde den 22-01-2018:

1. Hvad står der i ”Bekendtgørelse af lov om folkeskolen” vedrørende skolebestyrelsen?
§40
Stk. 6. Beslutninger om ansættelse af ledere, lærere og pædagoger, jf. § 29 a, træffes, efter at der er indhentet udtalelse fra vedkommende skolebestyrelse, jf. § 44, stk. 7.

§40a
Stk. 3. Kvalitetsrapporten skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen, der tager stilling til rapporten, herunder
opfølgning herpå. Forinden drøftelsen i kommunalbestyrelsen indhentes der en udtalelse fra skolebestyrelserne om
kvalitetsrapporten.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre kvalitetsrapporter med eventuelle handlingsplaner og skolebestyrelsers udtalelser herom på internettet. Oplysninger omfattet af tavshedspligt må ikke offentliggøres.

§ 42
Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om skolebestyrelsens sammensætning efter indhentet udtalelse fra den pågældende skolebestyrelse. Skolebestyrelsen skal bestå af følgende:
1) Et flertal af repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer, der har forældremyndigheden over
børn, der er indskrevet i skolen. Herunder gælder følgende:
a) Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant for hver
afdeling.
b) Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, jf. § 24, stk. 3, skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant fra hver af de deltagende skoler.
c) Hvis skolen har specialklasser på mindst tre klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne
udgøre mindst 1.
2) Mindst 2 repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere valgt af og blandt medarbejdere på skolen.
3) Mindst 2 repræsentanter for eleverne valgt af og blandt elever på skolen, jf. dog stk. 3. Herunder gælder følgende:
a) Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 elevrepræsentant for hver afdeling.
b) Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, jf. § 24, stk. 3, skal der vælges mindst 1 elevrepræsentant fra hver af de deltagende skoler.
4) Hvis skolen optager børn i skolens skolefritidsordning, der endnu ikke har nået den alder, hvor de kan indskrives
i folkeskolen, jf. § 3, stk. 7, 2. pkt., skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant af og blandt forældrene til disse
børn.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at indtil to pladser i skolebestyrelsen skal tildeles repræsentanter for det
lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.
Stk. 3. Ved skoler eller afdelinger, der kun har til og med 5. klassetrin, kan kommunalbestyrelsen efter anmodning fra
skolebestyrelsen fravige bestemmelsen om elevrepræsentation i skolebestyrelsen.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fra skolebestyrelsen bestemme, at et af dens medlemmer deltager
i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.
Stk. 5. Alle skolebestyrelsens medlemmer, jf. stk. 1 og 2, har stemmeret.
Stk. 6. Formanden for skolebestyrelsen udpeges blandt forældrerepræsentanterne.
Stk. 7. Skolens leder og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de daglige ledere af afdelinger på skolen og af
skolens skolefritidsordning kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en eventuel daglig leder af et dagtilbud eller fritidshjem og en ungdomsskole, som har fælles ledelse med en
folkeskole, jf. §§ 24 a og 24 b, kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.
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Stk. 8. Elevrepræsentanterne må ikke overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkelte elever
eller lærere.
Stk. 9. Forældrerepræsentanternes valgperiode er 4 år, jf. dog stk. 10 og 13, gældende fra den 1. august i det år, der
følger efter nyvalg til regionsråd og kommunalbestyrelse, jf. dog stk. 12. De øvrige medlemmers valgperiode er 1 år.
Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen.
Stk. 10. Kommunalbestyrelsen kan, uanset bestemmelsen i stk. 9, 1. pkt., bestemme, at der skal foretages nyvalg til
skolebestyrelsen ved den skole, der modtager alle eller en væsentlig del af eleverne fra en nedlagt skole.
Stk. 11. I de tilfælde, hvor 2 skoler sammenlægges, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at alle skolebestyrelsesmedlemmer fungerer sammen indtil udløbet af de enkelte medlemmers valgperiode.
Stk. 12. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde fravige bestemmelsen i stk. 1, § 24 a, stk. 2, og § 24 b, stk. 2, dog
således at der fortsat vælges repræsentanter for forældre til børn i folkeskolen, ved kommunale specialskoler, herunder kommunale heldagsskoler el.lign. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at valgperioden er 2 år for forældrerepræsentanter ved skoler og afdelinger af skoler, der alene har 7. klasse og højere klassetrin. Uanset stk. 9, 1. pkt., kan
kommunalbestyrelsen godkende forskudte valg. Kommunalbestyrelsen kan fravige bestemmelserne i stk. 1 og 6 og
stk. 9, 1. pkt., og § 24 b, stk. 2, ved skoler, som er oprettet i henhold til § 24, stk. 2.
Stk. 13. Hvis kommunalbestyrelsen i valgperioden træffer beslutning om oprettelse af en fælles bestyrelse mellem
flere folkeskoler, jf. § 24, stk. 3, mellem en folkeskole og et dagtilbud eller fritidshjem, jf. § 24 a, eller mellem en folkeskole og en ungdomsskole, jf. § 24 b, afgår de valgte skolebestyrelsesmedlemmer på det tidspunkt, hvor den nyvalgte
fælles bestyrelse i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning skal tiltræde for resten af den afgående bestyrelses
valgperiode.

§ 43
Kommunalbestyrelsen fastsætter efter godkendelse af de berørte skolebestyrelser regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen.
Stk. 2. En forældrerepræsentant mister sin valgbarhed, når barnet optages i en af de skoler, der er nævnt i § 33, stk. 2.
Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg ved skoler, der oprettes i valgperioden, forskudte
valg, valgret og valgbarhed samt om muligheden for fritagelse for valg og for medlemskab i øvrigt, herunder om, i
hvilke tilfælde andre personer end forældremyndighedens indehavere kan være valgbare og valgberettigede.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan yde forældre- og elevrepræsentanter vederlag og erstatning for dokumenterede
merudgifter i forbindelse med varetagelsen af medlemskab af skolebestyrelsen. Undervisningsministeren fastsætter
nærmere regler herom.

§ 44
Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter, jf. § 40,
herunder i en eventuel handlingsplan, jf. § 40 a, stk. 2, og fører i øvrigt tilsyn med alle dele af skolens virksomhed,
dog undtagen personale- og elevsager. Skolebestyrelsen kan fra skolens leder indhente enhver oplysning om skolens
virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet.
Stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om
1) 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,
2) skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber,
3) adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller
ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, jf. § 33, stk. 9,
4) samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet,
5) underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen,
6) arbejdets fordeling blandt det undervisende personale,
7) fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. og
8) skolefritidsordningens virksomhed.
Stk. 3. Skolebestyrelsen godkender inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen, skolens budget.
Stk. 4. Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt.
Stk. 5. Skolebestyrelsen godkender inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer, om voksne skal
kunne deltage i folkeskolens undervisning i henhold til § 3, stk. 8, og fastsætter principper herfor.
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Stk. 6. Skolebestyrelsen godkender inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer, om skolens virksomhed skal omfatte aktiviteter i henhold til § 3, stk. 9, og fastsætter principper herfor.
Stk. 7. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere, lærere og pædagoger, jf. § 29 a, jf. § 40, stk. 6.
Stk. 8. Skolebestyrelsen udarbejder forslag til kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner, jf. § 40, stk. 3. Skolebestyrelsen afgiver udtalelse til kommunalbestyrelsen om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de
mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.
Stk. 9. Hvis kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, træffer skolebestyrelsen beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen. Skolebestyrelsen fastsætter principper for madordningen inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Madordninger kan alene være et tilbud til forældrene.
Stk. 10. Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til skolens leder og kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører skolebestyrelsens virksomhed. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.
Stk. 11. Skolebestyrelsens formand udarbejder til hvert møde en dagsorden. Der udarbejdes efter hvert møde et
referat, som godkendes af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Dagsordenen og referatet gøres med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelige for offentligheden.
Stk. 12. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning.
Stk. 13. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen, jf. stk. 12.

2. Må suppleanterne deltage i skolebestyrelsesmøderne?
Nej. Skolebestyrelsesmøderne er lukkede. Det betyder, at det som udgangspunkt kun er de faste bestyrelsesmedlemmer, der må deltage i møderne. Skolebestyrelsen kan dog invitere gæster til drøftelse af dagsordenspunkter, som har særlig interesse for gæsterne.

3. Formøder for forældrerepræsentanter
Det kan være en god idé at holde formøder, hvor I kan diskutere de punkter, der er på dagsordenen
for det kommende bestyrelsesmøde.
For at I, som forældrerepræsentanter, skal få det bedst mulige samarbejde med hinanden og med resten af skolebestyrelsen, har I mulighed for at holde formøder.
Her kan I lære hinanden at kende og diskutere arbejdet i skolebestyrelsen. Det er en mulighed, I har,
som kan forbedre jeres samarbejde i skolebestyrelsen, særligt i starten.
Hvad er et formøde? På et formøde kan I som forældrerepræsentanter diskutere de punkter, der er på
dagsordenen for det kommende skolebestyrelsesmøde og på den måde forberede jer til det kommende
møde.

4. Er skolebestyrelsesmøder fortrolige?
Skolebestyrelsesmøder er lukkede møder. Man må ikke referere, hvad andre har sagt på skolebestyrelses-mødet.
Et medlem må referere, hvad vedkommende selv har sagt på et møde, med de begrænsninger, der
følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, der typisk gælder personlige oplysninger.
Sædvanligvis er alle bilag, dagsorden, referater m.v. offentligt tilgængelige, medmindre det drejer
sig om personsager.

5. Hvad står der i ”Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune”
vedrørende skolebestyrelsen?
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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.

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 forældreog elevrepræsentanter i forbindelse med varetagelse af deres me dlemskab af skolebestyrelsen.

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.
– Skolefritidsordningens virksomhed.
3) At godkende skolens budget inden for de økonomiske ram mer, der er fastlagt for skolen
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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
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 fa stsætte principper for arbejdet med målog indholdsbeskrivelse for SFO, inden for de af byrådet fastsatte rammer.

11. Skolebestyrelsens møder
Skolebestyrelsen konstituerer sig på første ordinære møde med formand og næstformand, som begge
skal være forældrerepræsentanter. Bestyrelsesformanden tegner bestyrelsen mellem møderne.
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 delta ge 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 forvaltningslove ns regler, herunder reglerne om habilitet
og tavshedspligt. Skolelederen er ansvarlig for, at skolebest yrelsesmedlemmerne 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.
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Skolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Børn og Unge udarbejder vejledende forretningsorden.

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.
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.
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