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210927 Noter og guldkorn, skolebestyrelseskursus 
Kursusmateriale: https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Kursusmateriale.  
 

Indledning og velkommen 
Velkommen, kort præsentation af formål, afdelingsledelsen, og det mest overordnede, Den 
sammenhængende Børne- og Ungepolitik v/Mikael H. Svendsen, Sekretariatet 
Mål og rammer for skolens virksomhed v/Helle Præsius Busk. Udleveret materiale (pjece, 
findes også på hjemmesiden), pointer vedr. skolestyrelse.silkeborg.dk og Dialogforum Skole. 
Præsentation på skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole 
 

Skolebestyrelseskursus v/Christina Bruun Levinsen, Skole og Forældre 
Skole og Forældre driver en skolebestyrelsesrådgivning, se https://www.skole-foraeldre.dk 
En kort præsentationsrunde. 11 skoler er repræsenteret. 
Præsentation på skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole 
 
Samarbejde (rammer, vigtighed, roller, afklaring af forventninger) 
• Oplistning af 7 gode forudsætninger for et godt møde. 
• Afstemninger er gode, men det er bedre at blive enige. Vær opmærksom på, at det er en 

skolebestyrelse og ikke en forældrebestyrelse.  
• Hvordan sikres repræsentationen, for både forældre, medarbejdere og elever? Overvej 

timingen for valg af elevrepræsentanter, kan eventuelt vælges inden sommerferien. 
 
Gruppedrøftelse, grupper á 4 personer: Hvad er dine forventninger? Samarbejde 
Generelt: Det er godt med repræsentation fra både indskoling, mellemtrin og udskoling – og 
hvis ikke det er muligt, så gør god brug af kontaktforældre. 
 
Skolebestyrelsens kompetence 
• Model side 14. 
• Skolebestyrelser må gerne gå direkte til byrådspolitikere – også selv om forvaltningen ikke 

ønsker det. 
 
Ledelseskompetence i folkeskolen 
Ganske kort. 
 
Skolebestyrelsens arbejde 
• Politikere vedtager politikker, skolebestyrelser fastsætter principper. Skolelederen handler, 

hvis der ikke er principper på et område. 
• Nedsæt gerne udvalg vedr. udarbejdelsen af principper.  
• Tilsyn foregår via skolens leder, på møder.  
• Spørgsmål vedr. princip for trivsel, kan et mål lægges ind? Nej, kun en retning. Man kan 

bruge tallene til at føre tilsyn med princippet og bede om en redegørelse for handlinger og 
aktiviteter. En handlingsplan sideløbende, her er tallene, herefter kan princippet justeres.  

• Der kan laves uendeligt mange forskellige principper, kun fantasien sætter grænser. 

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Kursusmateriale
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/-/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Dialogforum/Kursusmateriale/Silkeborg-undervisningsmateriale_til_skolebestyrelser_2021.pdf
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/-/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Dialogforum/Kursusmateriale/Silkeborg-undervisningsmateriale_til_skolebestyrelser_2021.pdf
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/-/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Dialogforum/Kursusmateriale/210927_Skolebestyrelseskursus_oplaeg_SK.pdf
https://www.skole-foraeldre.dk/
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/-/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Dialogforum/Kursusmateriale/210927_Skolebestyrelseskursus_Skole-Foraeldre_CBL.pdf
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• Læs om principper på skole-foraeldre.dk.  
 
Tilsyn 
• Systematisk tilsyn giver en indflydelsesrig skolebestyrelse. SKAL foregå på møder.  
• Enkel model side 29 – behov, viden, vurdering, handling, behov… 
• Formelle tilsynsredskaber: de forskellige data på uddannelsesstatistik.dk kan anvendes.  
• Kontaktbesøg på klassemøder, udarbejd et talepapir for status og fremadrettet arbejde, tag 

emner med retur til skolebestyrelsen. 
• Overvej et økonomiudvalg i skolebestyrelsen, hvor et par stykker har arbejdet med 

økonomien med skoleledelsen. 
• Kan skolebestyrelsen vælge de udvalgsmål, der følger med et budget, fra? Nej. 
• Læs om tilsyn på skole-foraeldre.dk. 
• Spørgsmål: Godkendelse af skolens budget, skal der også være tilsyn?  

Her er svaret fra Christina, modtaget 30. september 2021 
Undervisningsministeriet har tidligere skrevet følgende om skolelederens kompetence i 
forhold til budgetændringer og involvering af skolebestyrelsen: 
  
Skolelederen er den administrativt ansvarlige for skolens budget både over for 
skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen (Folkeskolelovens § 45, stk. 3). Det er 
skolelederens opgave at udarbejde forslag til udformning af skolens budget. Normalt ikke 
på egen hånd, men med hjælp fra andre. Skolebestyrelsen kan komme med forslag, der 
kan indgå, men det er altid skolens leder, som har ansvaret for selve udarbejdelsen. Ved 
udarbejdelsen af budgetforslaget er skolens leder dels bundet af  
* lovgivningens rammer 
* de rammer og forudsætninger, kommunalbestyrelsen har fastsat  
* de principper, skolebestyrelsen har vedtaget for skolens virksomhed.  
  
Hvis det er nødvendigt at ændre prioriteringen i budgettet, anbefales det, at skolelederen, 
inden der udarbejdes et egentligt budgetforslag, fremlægger sine overvejelser for 
skolebestyrelsen og redegør for de konsekvenser, en sådan ændring kan medføre. Det er 
således skolens leder, der har ansvaret for, at skolens "husholdningsbudget" hænger 
sammen, og at pengene slår til. Det gælder også for de udgifter, der ikke er til at forudse.  
  
Det er også skolelederens ansvar, at pengene bruges i overensstemmelse med de 
hensigter og principper, der er vedtaget i skolebestyrelsen. Undervejs kan der opstå 
problemer, der skal klares her og nu, og her er det vigtigt, at skolebestyrelsen i sin 
budgetplanlægning ikke har begravet sig i detaljer, men husket at give råderum til 
skolelederen. Skolebestyrelsen skal ikke beskæftige sig med budgettets mange detaljer og 
ikke godkende regnskabet. Men det vil være naturligt, at skolebestyrelsen i årets løb har 
mulighed for at følge den regnskabsmæssige udvikling Skolebestyrelsen skal ikke 
beskæftige sig med budgettets mange detaljer og ikke godkende regnskabet. Lederen skal 
løbende sammenholde skolens forbrug med det godkendte budget. Hvis der sker 
væsentlige afvigelser, måske som følge af ændrede forudsætninger for budgetvedtagelsen, 
skal skolelederen komme til skolebestyrelsen med forslag til justering af budgettet. 

 
Gruppedrøftelse: Principper og tilsyn på skoler, gode tilsyn 
 
Planlægning af skolebestyrelsens arbejde 
Læs om skolebestyrelsens årsplan på skole-foraeldre.dk. 
Læs om årsplanen for Silkeborg Kommunes skolebestyrelser på skolestyrelse.silkeborg.dk. 

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/principper
https://uddannelsesstatistik.dk/pages/Vejledning_nogletal.aspx
https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/tilsyn-med-skolens-virksomhed
https://www.skole-foraeldre.dk/arsplan
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Aarsplaner
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Gruppedrøftelse: Det gode bestyrelsesmøde 
• Balancen mellem det formelle og indholdet er væsentlig, tag snakken i jeres bestyrelse. 
• Det er muligt at sende referater til forvaltning/politikere. 
• Forberedelse til mødet: Dagsorden, punkter fra alle, mulighed for formøder. Godt med en 

årsplan i forhold til planlægningen af dagsordenen.  
• Vigtigt at formidle beslutninger/arbejde ud til forældre, evt. via nyhedsbrev. 
 

Afrunding v/Lone Svejstrup 
Skolebestyrelsens kompetenceudvikling som den er her i kommunen. 
 
Drøftelse: Hvad er det vigtigste, I har fået med fra dette kursus? 
Generelt: Et godt overblik, viden om principper, tilsyn og data, samt drøftelser vedr. forældre, 
elev- og specialrække-inddragelse, data fra uddannelsesstatistik. 
Nogle vil helst være i egen bestyrelse og andre ville hellere have videndeling fra andre 
bestyrelser. 
 
TAK for indsatsen! 
 

Referent Helle Præsius Busk 
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