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Hvem er Skole og Forældre?

Rådgivning – både for skolebestyrelser og forældre
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Hvem er jeg?
Christina Bruun Levinsen

• Tre børn: Markus (27), Lauge (22) og Andrea (16).
• Medlem af skolebestyrelsen på Munkebjergskolen i Odense i 12 år
• Formand de sidste to år
• Skole og Forældre:

Instruktør
Tidligere medlem af Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg i fire år

Tlf: 60113638

E-mail: christinabruunlevinsen@gmail.com

www.skole-forældre.dk



Programpunkter

Samarbejdet på skolebestyrelsesniveau

Skolebestyrelsens kompetence

Planlægning af skolebestyrelsens arbejde

Det gode skolebestyrelsesmøde

www.skole-forældre.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Samarbejdet i skolebestyrelsen	Hvem, hvad og hvordan får vi et godt samarbejde	Hvilke roller er der?Skolebestyrelsens kompetence	Hvad er det skolebestyrelsen skal, kan og vil?	Tilsyn med skolens virksomhed	Hvordan gør vi en forskel for skolens børnPlanlægning af skolebestyrelsens arbejde	Forretningsorden, årshjul, gode møderEffektive skolebestyrelsesmøder



Samarbejdet på
skolebestyrelsesniveau

Oplægsholder
Præsentationsnoter
30 minutter



Rammer for samarbejdet

Vigtigheden af samarbejde

Rollerne i skolebestyrelsen

Afklaring af forventninger

www.skole-forældre.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det er Skole og Forældres erfaring, at en god indgang til arbejdet og samarbejdet i skolebestyrelsen er, at få sat ord på disse temaer. 



Generelt: Folkeskolens formål

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde
med forældrene give eleverne 
kundskaber og færdigheder, ………..

Stk. 3. Elever og forældre samarbejder 
med skolen om at leve op til 
folkeskolens formål.

www.skole-forældre.dk



Lovmæssige rammer for arbejdet i 
skolebestyrelsen

Demokratisk valgt 

Lukkede møder 

Tavshedspligt

Skolebestyrelsens medlemmer: elever, medarbejdere og forældre

www.skole-forældre.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Skolebestyrelsens arbejde er rammet ind af Folkeskoleloven og den kommunale styrelsesvedtægt – det vender vi tilbage til efterfølgende.Men loven giver også implicit nogle rammer for samarbejdet.Alle stemmeberettigede er demokratisk valgt (dog ikke de evt. to eksterne partere) det betyder at man er valgt som person, med de holdninger, meninger og engagement man har. På den baggrund repræsenterer man det bagland der har valgt en. Det betyder at man tager stilling til tingene konkret som person og ikke (nødvendigvis) skal ”tilbage” til sit bagland for at høre deres holdning inden man kan melde ud. (Men det kan til tider være en rigtig god ide at høre baglandet – det tager vi op når vi bl.a. skal tale om bestyrelsens konkrete arbejde)For samarbejdet betyder det naturligvis, at man kan drøfte temaerne umiddelbart og tage stilling.(demokratisk valgt uden bunden mandat betyder netop at man er valgt som person med de holdninger man har, og dermed selv kan tage stilling til temaer, tilsvarende kommunalbestyrelsesmedlemmer)Lukkede møder: Hvor mødedeltagerne er fastsat kontra åbne møder hvor alle kan deltage. Folkeskoleloven beskriver konkret hvem der kan deltage i møderne (og altså også at andre ikke kan deltage!) Skolebestyrelsen kan invitere gæster som kan informere/fremlægge sager, men disse deltager i fremlæggelsen og kan svare på spørgsmål, men deltager ikke i den efterfølgende behandling/beslutning. For samarbejdet betyder det, at man kan få belyst et tema grundigt og efterfølgende frit kan drøfte evt. handlinger. Tavshedspligt ligger implicit i de lukkede møder. Det betyder at du ikke kan fortælle hvad andre har sagt (eller måske stemt) på møder, men du må  gerne sige hvad du selv mener. Vær opmærksom på to ting: a) det er fornuftigt at der er en vis loyalitet omkring bestyrelsens beslutninger/afgørelser, så I alle kan melde det samme ud. Det gør samarbejdet stærkere. Dog kan der opstå situationer, hvor man kan være så uenig med den fælles afgørelse, og her kan man altid  få tilføjet sit standpunkt til referatet.b) For samarbejdet betyder det at, såfremt I er enige og evt. har aftalt den fælles udmelding at I som bestyrelse står samlet og særkere i forhold til de forskellige arbejdsområder.Forældreflertal, men også ……..: Folkeskoleloven giver forældrene et stemmeflertal i bestyrelsen. Det har været et ønske fra Folketingets side at forældrene, som er lægfolk i skolesammenhæng, har et flertal. Men det er vigtigt at huske, at medarbejdere og elever er en del af bestyrelsen og det gælder begge veje, altså at elever og medarbejder også forstår at de er en del af bestyrelsen!



Uformelle rammer for samarbejdet
Har vi åbenhed?
Har vi tillid?
Har vi respekt?

Er vi lyttende?
Er vi anerkendende?

Er alle bidragende?

VIL alle samarbejdet?

www.skole-forældre.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Uformelle rammer er lidt vanskeligere at håndtere. Det handler grundlæggende om at: viljen til at ville! – skaber evnen til at kunne!Og i det ligger der nogle helt personlige egenskaber, som vi alle måske har brug for at tænke over.Dette er ikke en test  MEN det bedste samarbejde kommer, hvis I alle kan svare ja til disse spørgsmål! Der kunne også tilføjes flere andre spørgsmål fx:Accepterer vi, at kompromis også er en løsning?Husker vi, at vi repræsenterer alle på skolen?Bliver vi sure og personlige, hvis vi ikke får vores vilje?Holder vi det overordnede bestyrelsesniveau i drøftelserne?Accepterer vi at enkeltsager kan være udgangspunkt for generelle fremadrettede (nye) løsninger?Tør vi stille hinanden opklarende spørgsmål, uden at det føles som kritik?Osv. For samarbejdet kan det være en god ide at få drøftet forventningerne og at den enkelte huske disse ting i forhold til bestyrelsens samarbejde. 



Roller i skolebestyrelsen
Stemmeberettigede

Forældre 

Medarbejdere 

Elever 

evt. repræsentanter fra lokalsamfundet

Sekretær
Skoleleder og stedfortræder

Evt. øvrige deltagere uden stemmeret
Afdelingsledere, SFO leder 

www.skole-forældre.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det I måske skal være opmærksom på er, at såfremt der er mange mødedeltagere, så skal alle være disciplineret i forhold  til taletid. De primære deltagere er de stemmeberettigede deltagere.Skolelederen og stedfortræderen kan kvalificere drøftelserne, hvis der er behov for detØvrige deltagere kan naturligvis også kvalificere drøftelserne, hvis der er behov for det. Det vigtigste er, at I er bevidste om brug af taletiden og aftaler hvordan I synes, mødetiden bedst bruges. Vær bl.a. opmærksom på hvordan den daglige ledelse og evt. afdelingsledere spiller ind, så de ikke ”bruger” størstedelen af mødetiden. Repræsentation



Hvad er et godt samarbejde i 
skolebestyrelsen?

www.skole-forældre.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Der er vidt forskellige forventninger til hvad der er et godt samarbejde – og det knytter sig bl.a. til hvilke forventninger man har til bestyrelsesarbejdet. Så prøv at sætte ord på forventningerne.Hvis I vil nå de ting I brænder for og er engageret i, og ønsker I at jeres møder skal være effektive, kan jeg kun anbefale at I får drøftet dette spørgsmål som udgangspunkt for jeres arbejde – det kan nogen gange være for sent at gøre det hvis der opstår uenighed eller nogle af jer ikke synes tingene kører helt som de brude derfor er det bedst af aftale rammer ved starten af bestyrelsesperioden.



Hvad er dine forventninger?

Hvorfor er jeg gået ind i skolebestyrelsen?

Hvordan kan jeg bidrage til bestyrelsesarbejdet?

Hvilke forventninger har jeg til de andre bestyrelsesmedlemmer?

Hvad karakteriserer et godt samarbejde? 

www.skole-forældre.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Som udgangspunkt bør du afklare hvad dine egne forventninger er og hvad du selv kan byde ind med.Med dette udgangspunkt kan I afstemme hinandens forventninger og dermed får et godt samarbejde og ikke mindst en effektiv bestyrelse.Ved opstart af bestyrelsesarbejdet er dette som sagt en rigtig god ide for at imødekomme evt. uenigheder, men forventningerne bør naturligvis afstemmes løbende, såfremt der dukker elementer op som I ikke ved start har taget højde for.ØVELSEI grupper af fire – 15 minutter5-10 minutter – buffer: Er der i nogle af grupperne nogle spændende forskelle i det der opfattes som det gode samarbejde?PAUSE – fem minutter



Skolebestyrelsens 
kompetence

Oplægsholder
Præsentationsnoter
…gået 45 minutter…og dette tema skal tage 45 minutter



Folkeskolens 
hierarki

www.skole-forældre.dk

Vores skole

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Lad os ganske kort starte med det helt overordnede hierarki omkring styring af folkeskolen.Det politiske (styrings-)hierarki:  Består af folketinget, kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen.Redskaberne til styring: For Folketinget: Folkeskolelov, bekendtgørelser, vejledninger, cirkulærer – tilsyn!For Kommunalbestyrelsen: styrelsesvedtægten og bilag hertil – tilsyn!For Skolebestyrelsen: værdiregelsæt, principper, ordensregner mv. – tilsyn!Administrative/udførende styring: Består af Undervisningsministeriet, den kommunale skoleforvaltning og skolens daglige leder/ledelse.Som tragten beskriver, indsnævrer hvert niveau rammerne for det næste niveau, men samtidig skal der efterlades plads til, at de enkelt niveauer kan skabe deres egne kommunale og lokale rammer, således at skolebestyrelsen kan sætte sit præg på den enkelt skole.



Kommunale rammer

Styrelsesvedtægten samt bilag 
Børne- og ungepolitik
Budget
Kvalitetsrapport og evt. handleplan for den enkelte skole

www.skole-forældre.dk



Ledelseskompetence i folkeskolen
Skolebestyrelsen:

Skole-politiske ledelse

Skolelederen:
Administrative ledelse
Personaleledelse
Pædagogiske ledelse

Samt kompetencen til:
Konkrete beslutninger om elever

www.skole-forældre.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Skolebestyrelsen er den skole-politiske overordnede ledelse af den enkelte skole. (Skolebestyrelsen er IKKE som sådan et partipolitisk organ, men et skole-politisk organ) Det er jer der beslutter rammerne for skolen, bl.a. gennem værdigrundlag og principper – altså generelle retningslinjer eller pejlemærker i forhold til hvordan skolen skal være og i hvilken retning I ønsker, den skal udvikle sig.  Man kan på mange måder sammenligne skolebestyrelsen med de øvrige rammesættere på folkeskoleområdet (regeringen og kommunalbestyrelsen) Der hvor skolebestyrelsen adskiller sig på selve ledelsesområdet er, ved at vi ikke har bevillingskompetence og ansættelses-/og afskedigelseskompetencen.Skolelederen (og skoleledelsen) står for den daglige drift i forhold til de helt konkrete beslutninger, og udfører opgaverne i overensstemmelse med skolebestyrelsens  overordnede rammer:Skolens ledelse står for den:- Administrativ ledelse – i forhold til fx skemalægning, elevernes placering i klasser, lokalefordeling osv. - Personaleledelse: i forhold til konkrete tiltag omkring det samlede personale samt i enkeltsager.- Pædagogisk ledelse: i forhold til ansvar for og udvikling af skolens pædagogiske arbejde, motivering af medarbejderne, samarbejdsrelationer mellem personalegrupper, supervision, praksisnær evaluering mv.- Konkrete beslutninger om elever: placering i klasser, sanktioner, specialundervisning.OG udover at skolelederen udøver sine kompetencer i overensstemmelse med bestyrelsens rammer, skal konkrete beslutninger om elever ske i et samarbejde med forældrene, som formålsparagraffen foreskriver. 



Skolebestyrelsens arbejde

Det vi SKAL …………………. § 44

Det vi KAN …………………….. A – Å

Det vi VIL ………………………. I prioriterer

www.skole-forældre.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter




Det vi SKAL…
• Principper … 
• Værdigrundlag, Antimobbestrategi og Ordensregler
• Udtalelser
• Godkende skolens budget og undervisningsmidler
• Tilsyn
• Årsberetning  

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/principper-0

www.skole-forældre.dk
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Hvorfor principper- og ikke 
politikker eller regler?

Politikere (centralt og kommunalt) vedtager politik
Skolebestyrelserne fastsætter principper
Sætter rammen for skolens retning
Giver plads til tolkning og tilpasning

… Har skolen ingen principper, handler skolelederen bl.a. 
på baggrund af skolens værdier!

www.skole-forældre.dk



Hvad er et princip i 
folkeskolesammenhæng?

Princippet skal være formuleret så konkret, at der ikke 
er tvivl om hensigten, og at arbejdet i skolen uden 
større problemer kan indrettes efter det.

Et godt princip er kortfattet og kontant formuleret, og 
det skal være så rummeligt, at nye behov og 
situationer kan passes ind, uden princippet skal 
ændres. Et princip må ikke formuleres som et diktat.

For mange vage udtryk gør det vanskeligt at udarbejde 
handlingsplaner. Det skal være synligt for enhver, om 
principperne er fulgt eller ej.

www.skole-forældre.dk



…fortsat
Principperne skal afspejle, hvilke værdier man 
ønsker, skolen skal præges af.

Skolelederen skal have plads til at vælge mellem 
flere konkrete muligheder, når princippet skal 
omsættes til praksis.

Et nyt princip skal være i overensstemmelse med de 
øvrige principper for skolens virksomhed.

www.skole-forældre.dk



Hvilke principper – og hvem foreslår 
dem?
Alle i skolebestyrelsen kan udarbejde forslag til bl.a. 
principper.
Skolebestyrelsen kan også vælge at nedsætte 
arbejdsgrupper, der kan komme med forslag
OG gør ingen andre det, står der i Folkeskoleloven §
45, stk. 3:
Skolens leder udarbejder forslag til skolebestyrelsen 
om skolens læseplaner, jf. § 44, stk. 8, forslag 
vedrørende principper for skolens virksomhed mv jf. 
44, stk. 2, og forslag til skolens budget, jf. § 40, stk. 2, nr. 
1.

www.skole-forældre.dk



For god ordens skyld…
Når princippet er fastsat (godkendt) huskes følgende 
inden videreformidling på bl.a. web og AULA:

Dato for godkendelse i skolebestyrelsen
Notér evt. at princippet er godkendt efter høring 
hos kontaktforældre, elevråd, medarbejderudvalg
Underskrift af skolebestyrelsesformand
Underskrift af skolelederen

www.skole-forældre.dk



De næste skridt:
Skolelederen formidler princippet til medarbejdere, 
forældre og elever
Skolelederen implementerer princippet i skolens 
virksomhed
Skolebestyrelsen fører, gennem skolens leder, TILSYN
med, hvordan skolen efterlever princippet

www.skole-forældre.dk



Det KAN skolebestyrelsen arbejde med

www.skole-forældre.dk

A
Afgangsbevis
Ansættelse/afskedigelse
B
Badning
Besøg i hjemmet
Budget
Børnehaveklasse
D
Deletimer
Disciplin
E
Elevoplysninger
ElevtaI
Energiforbrug
Elevplaner
Elevråd
Evaluering
F
Ferier
Forebyggelse
Forsikring
Forsømmelser
Forældre, nye
Fremmedsprog
Fremmedsprogede elever
Fri kvarter

Fritagelse fra
undervisning

Fritidsforhold
Fritidsundervisning
Fællesarrangementer
Fælles Rådgivende
Organer

G
Glemte sager
H
Holddannelse
Hærværk
I
Idræt
Inde-/udeordning
Indretning
Indskoling
Information
Inventar
IT og medier
K
Karakterbøger
Karakterer
Klassekvotienter
Klassens tid
Konfirmation

Kontaktforældre
Kvalitetsrapport
L
Legeplads
Lejrskole
Lektier
Lektie-café
Lokaler
Lærer teams
Lærernes arbejdstid
Læseplaner
M
Mellemtrinet
Mobning
Morgensang
O
Opdragelse
Opførsel
P
P-fag
PPR
Projektprøve
Prøver
Pædagogik
Projektprøve
Prøver

Pædagogik
Pædagogisk råd
R
Ringetider
Rusgifte
Rygning
S
Samarbejdsudvalg
Samlæsning
SFO
Skolebibliotek
Skoleblad
Skolebod/kantine
Skoledistrikt
Skolefest
Skole/hjem-samarbejde
Skole/hjem-samtaler
Skolekørsel
Skolens indeklima
Skolens ledelse
Skolens kontor
Skolepatrulje
Skolesekretær
Skolevejen
Skolevejleder
Specialundervisning
Sponsorering

SSP
Sundhed og sygdom
T
Tandklinik
Temauger
Timefordelingsplan
Traditioner
Tyveri
Tøj
U
Uddannelses- erhvervs-
og arbejdsmarkeds-
orientering

Underretning om
elevernes udbytte

Udskoling
Undervisningens kvalitet
Undervisnings midler
Undervisningsmiljø
(UU) Ungdommens 

Uddannelsesvejledning 
V
Virksomhedsplan
Værkstedsfag
Å
Årsplaner

Oplægsholder
Præsentationsnoter
…lige inden vi taler om tilsyn får I lige en slide om alt det vi KAN arbejde med…Jeg har fortalt om, hvad skolebestyrelsen skal. Men hvor går så rammerne for hvad skolebestyrelsen kan arbejde med? Tja, faktisk kan alle temaer være relevante, når det handler om skolen, naturligvis så længe I holder jer inden for lovgivningen og styrelsesvedtægten. Og naturligvis skoledelens ret til at træffe konkrete afgørelser.Det er også godt at vide, at har I ikke fastsat et princip, så står det åbent for skolelederen at agere, naturligvis i forhold til vedtagne værdier mv.Udover skal-opgaverne, så sker der ofte det med kan-opgaverne, at I får informationer om ting som måske ikke fungerer optimalt på skolen, fx fra forældre, jeres børn eller deres kommerater. Lærerne kan også bringe temaer op, som det måske vil være godt at arbejde med, og skoleledelsen kan naturligvis også pege på områder som vil være fornuftige at fastsætte principper for. Et nyt tema vil ofte tage udgangspunkt i en konkret sag, og det er helt legitimt og naturligt, at drøfte dette på bestyrelsesmødet, blot I alle husker at drøftelserne skal gå fra den konkrete sag til det overordnede og skal munde ud i generelle principper. 



Tilsyn … hvorfor?

At alle parter er informeret om de fastsatte rammer
At alle arbejder for at udfylde de fastsatte rammer
At der er en ensartet forståelse af rammerne
At det giver mulighed for at justerer/revidere rammerne

www.skole-forældre.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
…det er også en SKAL opgave. SB skal føre tilsyn med skolens virksomhed…
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
…og så er der områder vi IKKE skal føre tilsyn med…
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Arbejdet med tilsyn
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Tilsyns- ”redskaber”
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…fortsat
Henvendelser fra forældre, elever, medarbejdere eller 
lokalsamfund
På økonomiudvalgsmøder
På forældremøder
På møder med medarbejdere og elever

www.skole-forældre.dk



?
Spørgsmål til skolebestyrelsens 
kompetence og arbejdsområder

www.skole-forældre.dk



Principper og tilsyn på jeres skoler

Hvilke principper arbejder I med?

Hvordan fører I tilsyn?

www.skole-forældre.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
7 minutter og 5 minutters opsamling …ved godt at mange af jer er nye og har måske ikke helt principperne i hovedet, men prøv alligevel at fortælle om arbejdet…og om ikke andet så  med udgangspunkt i det jeg har sagt. På samme måde med tilsyn – gode erfaringer med og særlige eksempler på tilsyn?



Pause

www.skole-forældre.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
15 minutters pause



Planlægning af
skolebestyrelsens
arbejde

Oplægsholder
Præsentationsnoter
10 minutter



Planlægning – Hvorfor?
Indflydelse
Bedre overblik
Fokus på det konkrete/aktuelle
Når det I gerne vil (og skal)
Mulighed for opfølgning og dermed bedre tilsyn
Alle kan følge med
Og ………..

www.skole-forældre.dk



Planlægning - Hvad?
Prioriter temaer – hvad er det skolebestyrelsen VIL (og SKAL)
Fastsæt mål og delmål for perioden
Prioriter tid – 11 møder a 3 timer ++
Planlæg 1 – 3 år (med fleksibilitet)
Planlægning af tilsyn
Planlægning af evaluering af skolebestyrelsens arbejde

www.skole-forældre.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Når I planlægger, så er det god idé, at I hver især overvejer hvor meget tid I vil afsætte til arbejdet. Tiden udvider eller begrænser jeres udfoldelsesmuligheder. Indflydelse er ikke noget man får tildelt, det er noget man opnår ved at være aktiv, og det betyder igen planlægning og tidsforbrug. En undersøgelse som vi lavede i samarbejde med Århus Universitet viser, at skolebestyrelsesmedlemmer i gennemsnit bruge 4 -5 timer om måneden på bestyrelsesarbejde og at formanden bruger noget mere - ca. 8 timer pr. måned.



Planlægning – Hvordan?

www.skole-forældre.dk

Elever og undervisningen

Forældrene og skolen

Overordnet planlægning og drift

Årshjul

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Om I vælger årsplan eller årshjul er et valg I må tage, der er mange modeller at vælge imellem. Blot kan det være svært at lave 3 årige planer med et årshjul . 



Planlægning – Hvordan?
Emne Eleverne og 

undervisningen
Forældrene og 
skolen

Planlægning og drift

August Ordensregler og værdiregelsæt Fællesarrangement Skolens tilsyn med 
eleverne

Udendørs anlæg, partnerskab med 
lokalsamfundet

September Læseplaner Kvalitetsrapport for sidste skoleår Kontaktforældre Virksomhedsplan

Oktober Undervisningens organisering, 
undervisningsmiljø

Elevplaner Skolebestyrelsens bagland, inventar

November Trivsel og sundhed, understøttende 
undervisning

Halvårsmeddelelse fra skolebestyrelsen, 
kontaktforældrene

Skolens interne budget (næste år)

December Skolebestyrelsens tilsynsopgave Skolen og lokalsamfundet Budgetstatus

Januar SFO, skolens fag, motion og bevægelse Årets møder og arrangementer Skolebestyrelsens årsberetning

Februar Timefordeling, specialundervisning og 
inklusion

Skole-hjem-samtaler Input til kvalitetsrapport, dette skoleår

Marts Skolens fysiske rammer, lektiehjælp og faglig 
fordybelse

Skolens informations-virksomhed Budgetstatus 

April Vikarer, IT og medier Skolens værdier og dagligdag Oplæg til kommunalbestyrelsen vedr. næste års 
budget

Maj Undervisningsmidler, indskolingen Modtagelse af nye forældre Skolebestyrelsens årsplan

Juni Lejrskoler, ud af skolen – hvad så? Evaluering af bestyrelsens virksomhed Budgetstatus, udpegning af delegeret til Skole 
og Forældre

www.skole-forældre.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Der er tre områder der umiddelbart bør gå igen i jeres planlægning:Eleverne og undervisningen.Her er der fokus på skolens primære opgave og reformens mål om, at alle elever skal blive så dygtige, de kan, – at trivslen skal øges og at den sociale arv skal neutraliseres.Forældrene og skolenSamarbejdet mellem hjem og skole, forældre og medarbejdere, trækker tråde til det meste af det, der foregår i skolen.Planlægning og driftHer tænkes ikke på skoleledernes kompetence i forhold til drift af skolen, men skolebestyrelsen egen planlægnings- og driftområder.



Hvordan skal jeres plan se ud for 
den kommende periode?

Hvilke ”faste” temaer har vi?
Hvilke temaer har vi prioriteret?
Hvornår vil vi arbejde med dem i årsplanen?

Evt. kommende periode

Nedsættelse af arbejdsgrupper og udvalg?
Hvem?, hvad?, hvornår?

www.skole-forældre.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det er det spørgsmål i skal arbejde videre med på et af jeres første møder.Forslag til gruppeopgave hvis muligt:Hvis de har prioriteret deres VIL opgaver – kan de lægge dem ind i en plan for det kommende (de kommende år)Stående udvalg – økonomiudvalg, trafikudvalg.



?
Spørgsmål til planlægning af 

arbejdet

www.skole-forældre.dk



Det gode
skolebestyrelsesmøde

Oplægsholder
Præsentationsnoter
…nu går vi lidt ned i praksis og ser hvordan vi holder det gode møde?



Hvad karakteriserer det gode 
skolebestyrelsesmøde?

Nævn de tre vigtigste karakteristika for et godt 
skolebestyrelsesmøde?

www.skole-forældre.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
10 minutter i grupperne – hvad karakteriserer det gode bestyrelsesmøde; blive enige om de tre vigtigste karakteristika. Effektivitet: Stærk tidsstyring, får truffet nogle beslutninger, velforberedte….Værdi: Hyggeligt, god stemning, fælles ånd mv….…vi er forskellige her og for nogle er det gode møde der hvor vi virkelig nåede i dybden med nogle gode drøftelser – pyt med at vi ikke nåede frem til nogle beslutninger. For andre er det gode møde et hvor vi netop får truffet beslutninger, overholdt tiden mv…altså et dårligt møde hvis vi går over tiden…



Det gode skolebestyrelsesmøde er 
karakteriseret ved:

en klar, relevant og prioriteret dagsorden
gode, udtømmende og pædagogiske mødebilag
velforberedte medlemmer
dagsordenspunkter, som er forbehandlet i fx underudvalg eller af 
en ordfører
god mødeledelse, som sørger for, at alle relevante synspunkter 
bliver hørt, men som samtidig formår at holde snuden i sporet
en respektfuld tone mellem skolebestyrelsens parter
klare og tydelige konklusioner og beslutninger
et klart referat

www.skole-forældre.dk



Forretningsorden – interne spilleregler
Bestyrelsens Konstituering

Valg af formand og evt. næstformand

Formandens og evt. næstformandens opgaver

Indkaldelse af stedfortræder 

Retningslinjer for bestyrelsesarbejde
Antallet af ordinære møder pr. år

Indkaldelse, dagsorden og materialer samt tidsfrister til dette

Ledelse af møderne

Beslutningsproces

Referater

Afbud til møder

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsens forhold til skolelederen

Godkendelse af forretningsorden samt ændringer

www.skole-forældre.dk



Før mødet - forberedelse

Dagsorden – Skolebestyrelsesformand og skoleleder

Skolebestyrelsens medlemmer - forberedelse

Formøder ?

www.skole-forældre.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Dagsorden – Skolebestyrelsesformand og skolelederUdsendes i god tid, er forståelig, relevant og prioriteret Bilag: Udsendes i god tid, er udtømmende og pædagogiske evt. med links til yderligere information.Skolebestyrelsens medlemmer:Læser dagsorden og bilag og noteret evt. holdninger, kommentarer, input.FormøderElever drøfter evt. spørgsmål på elevrådsmødetMedarbejdere drøfter evt. spørgsmål med kolleger, MEDudvalgSkoleledere drøfter evt. spørgsmål med skolederkolleger, forvaltningForældrerepræsentanter drøfter evt. spørgsmål på et formøde



Sådan laves dagsordenen i praksis
Formanden udarbejder på baggrund af skolebestyrelsens årsplan 
og input fra bestyrelsens øvrige medlemmer og underudvalg et 
forslag til dagsorden.

Dette forslag færdiggøres i samarbejde med skolelederen

Skolebestyrelsens sekretær (den daglige ledelse) udarbejder eller 
færdiggør de bilag, som ikke kommer fra underudvalg, ordførere 
eller lignende

Dagsordenen og bilag udsendes elektronisk

www.skole-forældre.dk



Undermødet – mødelederens opgaver
at sætte tid af til de enkelte punkter inden mødet 
at styre debatten 
at sørge for, at alle medlemmer får taletid
evt. at begrænse taletiden for meget talende medlemmer
sørge for, at der er tilstrækkelig taletid til de stemmeberettigede 
medlemmer af skolebestyrelsen
evt. at konkludere ved afslutningen af hvert punkt

www.skole-forældre.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Mødeledelse er en vigtig del af effektive møder . Som nævnt bør forretningsordenen beskrive hvem der er mødeleder, om det går på skift mellem forældrene, eller de stemmeberettigede medlemmer.Fra HåndbogMødeledelseDet er normalt formanden, der leder møderne i skolebestyrelsen og de fleste steder fungerer det fint, både for formanden og for de øvrige i bestyrelsen. Nogle steder skiftes medlemmerne imidlertid til at tage rollen som mødeleder. Derved kan formanden blive aflastet for noget af arbejdet, og flere medlemmer kan få en aktiv rolle på møderne. Det er en god ide, at det er formanden der konkluderer på dagsordenpunkterne i overensstemmelse med bestyrelsens drøftelser.Mødelederens opgaver- at sætte tid af til de enkelte punkter inden mødet, så det sikres, at alle punkter bliver behandlet inden for den afsatte mødetid- at styre debatten, så medlemmerne ikke gentager sig selv eller taler udenfor dagsordenen- at sørge for, at alle medlemmer får taletid, evt. ved at lave runder under punkterne eller små summegrupper undervejs- evt. begrænse taletiden for meget talende medlemmer- sørge for, at der er tilstrækkelig taletid til de stemmeberettigede medlemmer af skolebestyrelsen- at konkludere ved afslutningen af hvert punkt, så alle er klar over, hvad der er besluttet, inkl. evt. ansvarsfordeling og deadlines �Alle skolebestyrelsens medlemmer - dvs. forældrevalgte, elevvalgte, personalevalgte, samt evt. repræsentanter for lokalområdet - har taleret og stemmeret i skolebestyrelsen.Repræsentanterne for den daglige ledelse har ikke stemmeret, men kan bede om ordet på linje med de øvrige deltagere i skolebestyrelsesmødet. Er der mange repræsentanter for den daglige ledelse, er det vigtigt at mødelederen styrer, at de ikke tager for meget af taletiden. Sagsredegørelser og meddelelser bør så vidt muligt foreligge skriftligt, så taletiden på møderne fortrinsvis kan anvendes på drøftelse mellem skolebestyrelsens stemmeberettigede medlemmer.



Efter mødet – udarbejdes af referat
Elektronisk
Hvordan ændres evt. fejltolkninger?
Godkendes – hvornår og hvordan? 
Tidsfrister 

For udsendelse
For godkendelse
For upload på AULA

www.skole-forældre.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Fra HåndbogReferat Det er lovpligtigt at udarbejde et egentligt referat fra skolebestyrelsens møder. Således at offentligheden - skolens forældre, elever og personale samt andre interesserede - kan følge med i skolebestyrelsens arbejde. Referatet skal derfor ikke blot afspejle, hvad der foregik på mødet, men tillige indeholde et kort resumé af de sager, der behandles, samt den konklusion/beslutning, der er truffet i forhold til punktet. Referatet udarbejdes af skolelederen eller hans stedfortræder.Såfremt man som medlem har en anden holdning til konklusion eller beslutning, kan man få ført dette til referat.Referatet offentliggøres på skolens hjemmeside og på forældreintra. Hvis skolebestyrelsen ønsker at være mere synlig over for skolens forældre, kan den regelmæssigt lave et lille nyhedsbrev, som beskriver de vigtigste af de sager, skolebestyrelsen har behandlet.Mange steder vil skolebestyrelsernes referater også bliver drøftet i Skoleudvalget – sender jeres skoleleder det videre eller var det en ide? Så kan I holde udvalget orienteret om hvad der foregår.



Tavshedspligt - MEN
Skolebestyrelsens arbejde er ikke hemmeligt
Jeres arbejde skal og bør formidles
Der kan inddrages andre af skolens 
parter i evt. forarbejde
I kan invitere gæster til at belyse 
eller oplyse om temaet

www.skole-forældre.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I er skolens bestyrelse og jeres arbejde er vigtigt - og naturligvis skal det ikke være hemmeligt, hvad i arbejder med.I skal melde ud omkring jeres arbejde, vær synlig og formidle: Fx Nye principper formidles ud til forældre, og I sikrer at eleverne og medarbejderne også informeres om dem og skolelederens implementering.I kan vælge at involvere fx kontaktforældre eller andre forældre i jeres arbejdsgrupper – blot  I husker, at i ikke kan delegere beslutningerne, de skal træffes i skolebestyrelsen



?
Spørgsmål til bestyrelsens møder

www.skole-forældre.dk



• Samarbejdet på skolebestyrelsesniveau

• Skolebestyrelsens kompetence

• Planlægning af skolebestyrelsens arbejde

• Det gode skolebestyrelsesmøde
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