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KAPITEL 1  SKOLEBESTYRELSE 
§ 1. Skolebestyrelsen fører tilsynet med den kommunale folkeskole på Kommunalbestyrelsens vegne i.h.t. 
bestemmelserne i § 44 i gældende folkeskolelov, samt under hensyn til de mål og inden for de rammer, der til enhver 
tid fastsættes af Kommunalbestyrelsen. 

Stk.2 Mål og rammer er beskrevet i skolestrategien ”Skole for alle” og i dokumentet ”Folkeskolereform i 
Albertslund Kommune 2014” 

A. SAMME NSÆT NING OG  VALG 
Skoler med 0. – 9. kl. 

Kommunens skoler følger Folkeskolelovens § 42 og § 43.  

I øvrigt gælder også følgende: 

§ 2. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter  2 medarbejderrepræsentanter og 2 
elevrepræsentanter. 

Stk.2 Skolebestyrelsen kan vælge at tilbyde op til to pladser i bestyrelsen til repræsentanter fra det lokale 
erhvervsliv, foreningsliv eller ungdomsuddannelser. 

Stk.3 Alle medlemmer af skoleledelsen kan efter skolebestyrelsens godkendelse deltage i 
skolebestyrelsesmøderne uden stemmeret. 

§ 3. Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at skolens leder indkalder samtlige 
medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen i mindst en tredjedel af stillingens arbejdstid, til en fælles valghandling. Alle 
medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én stemme. De 2 medarbejdere, der har fået 
flest og næstflest stemmer er valgt. 2 stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde ved en selvstændig 
afstemning. Valget finder sted i marts/april og gælder for det kommende skoleår. 

Stk.2 Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af elevrådet inden 
udgangen af august. Valget gælder for et år. 

§ 4. På skolebestyrelsens første møde vælger dens medlemmer ved simpelt stemmeflertal en formand, en 
næstformand og en repræsentant til Skolerådet blandt forældrerepræsentanterne.  

Brøndagerskolen 

§ 5. Skolebestyrelsen på Brøndagerskolen består af 5 forældrevalgte repræsentanter og 2 
medarbejderrepræsentanter. 

Der vælges ikke elevrepræsentanter til skolebestyrelsen.  

Stk. 2 Som tilforordnet deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret et medlem valgt af og blandt 
Albertslund Kommunes Børne- og Skoleudvalg. 

Stk. 3 Børne- og Skoleudvalgets medlem vælges af og blandt udvalgets medlemmer på det første møde i 
udvalget, efter at der hvert 4. år har været afholdt valg til skolebestyrelserne.  

Stk. 4 I øvrigt henvises til § 1 – 5 vedrørende kommunens øvrige skoler med 0.– 9. klasse  
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B.  MØDE VIR KSOM HEDEN 
§ 6. Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. I sager, der vedrører SFO, inviteres en eller flere 
repræsentanter fra SFO-rådet.  

Stk.2 Skolebestyrelsens dagsorden tilsendes formanden for SFO-rådet og SFO-lederen. 

§ 7. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. 

§ 8. Medlemmerne eller stedfortrædere kan kun deltage i skolebestyrelsens afstemninger, når de 
personligt er til stede.  

§ 9. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 

§ 10. Ethvert medlem kan forlange sine afvigende opfattelser tilført referatet i kort form og medsendt 
bestyrelsens udtalelser og beslutninger. Skolens leder vil i spørgsmål om beslutningernes legalitet kunne tilføje 
protokollen sin opfattelse.  

§ 11. Skolebestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden 

C.  SKOLEBE STYRELSE NS  BEFØJELSER 
§ 12. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed under hensyn til de mål og inden for de rammer som er 
fastsat i lovgivningen og af Kommunalbestyrelsen. 

Stk.2 Kommunalbestyrelsen delegerer sine beføjelser i henhold til lov om folkeskolen bortset fra: 

A) Bevillingskompetencen. 

B) Arbejdsgiverkompetencen. 

C) Formål og mål samt indsatsområder for folkeskolen i Albertslund Kommune. 

D) Forholdene vedrørende skolestruktur (Bilag 1 til denne vedtægt): 

E) Skolernes distriktsopdeling klassetrin og omfang 

F) Forholdene vedrørende undervisningens organisering (Bilag 2 til denne vedtægt): 

 2A Timefordelingsplan 

 2B Timetildeling til specialundervisning 

2C Timetal for undervisning med støtte, sygeundervisning og supplerende undervisning. 

 2D Timetal for undervisning af tosprogede elever. 

 2E Brøndagerskolen 

G) Andre forhold vedrørende (Bilag 3,4, 5 og 6 til denne vedtægt): 

3A Skoleindskrivning 

3B Skoleskift og optagelse på anden skole end distriktsskolen 

4A Indskoling 
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4B Skolefritidsordning/ SFO 

5A Undervisning med støtte, specialundervisning og specialpædagogisk bistand 

5B Sygeundervisning og supplerende undervisning 

5C Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 

6A Befordring af skoleelever  

6B Skolebiblioteker  

6C Musikundervisning 

6D Elevernes ferieplan  

6E Forældrebetaling og sponsorering 

6F Svømning 

6G Vikingelandsbyen  

KAPITEL 2  SFO-RÅD 
§ 13. I henhold til Folkeskolelovens § 3, stk. 5, er der pr. 01.08.1988 etableret skolefritidsordninger i et 
omfang, der fremgår af 1A til denne vedtægt. 

Der er et SFO-råd for hver skoles SFO.  

Retningslinjer for styrelsen af SFO, herunder for valg til SFO-rådet, fremgår af bilag 4B til denne vedtægt. 

Stk.2 Brøndagerskolens SFO har dog ikke noget SFO-råd. 

KAPITEL 3  LOKAL MØDEVIRSKOMHED  
§ 14. Den enkelte skole har frihed til selv at vurdere, hvilke større og mindre mødefora, herunder 
muligheden for fælles mødevirksomhed for hele personalegruppen, der er relevante for at understøtte driften og den 
pædagogiske udvikling af skolen. 

KAPITEL 4 ELEVRÅD 
§ 15. Elevrådet sammensættes og drives i overensstemmelse med Folkeskolelovens § 46. stk. 2 

KAPITEL 5 SKOLERÅDET 
§ 16.  Skolerådets sammensætning. 

Hver skolebestyrelse vælger en forældrevalgt som medlem i Skolerådet. Desuden vælger hver skolebestyrelse en 
forældrevalgt suppleant. Valget foretages på skolebestyrelsens konstituerende møde. Valgperioden følger 
skolebestyrelsernes valgperiode. 

Børne- og Skoleudvalgets formand deltager i Skolerådets møder.  
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En repræsentant fra Ungecenterets bestyrelse deltager i Skolerådets møder. 

Herudover deltager chefen for Skoler & Uddannelse som tilforordnet samt en medhjælper for denne i Skolerådets 
møder. 

§ 17. Skolerådets opgaver/beføjelser 

Skolerådet har en rådgivende funktion over for Børne- og Skoleudvalg og Kommunalbestyrelse om sager, der vedrører 
kommunens skolevæsen. 

Stk.2 Skolerådet kan udtale sig og stille forslag til Børne- og Skoleudvalg og Kommunalbestyrelse om alle 
spørgsmål, der vedrører kommunens skolevæsen. Desuden skal Skolerådet udtale sig om alle spørgsmål, som Børne- 
og Skoleudvalg og Kommunalbestyrelse forelægger det. 

Stk.3 Herudover skal Skolerådet medvirke til at sikre en løbende debat om emner/ sager af betydning for 
kommunens skolevæsen og desuden bidrage til gensidig information de enkelte skolebestyrelser imellem.  

KAPITEL 6 IKRAFTTRÆDELSE OG ÆNDRING 
§18. Denne vedtægt træder i kraft den 1. august 2014 

Stk.2 Ændringer af styrelsesvedtægten, der besluttes af Kommunalbestyrelsen, kan kun finde sted efter 
indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. 
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