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Kapitel 1
Skolebestyrelsens sammensætning og valg
§ 1. Bestyrelsernes sammensætning vedtages af kommunalbestyrelsen ud fra følgende:
 Forældrerepræsentanterne skal være valgt af og blandt personer, der har forældremyndigheden over børn indskrevet i skolen eller dagtilbuddet. Forældrerepræsentanterne skal være i flertal.
A. Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger (på forskellige adresser), skal
der vælges mindst én forældrerepræsentant for hver afdeling.
B. Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, skal der vælges mindst
1 forældrerepræsentant fra hver af skolerne.
C. Hvis skolen har specialklasser på mindst tre klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.
 Repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere.
Personalerepræsentanterne skal være valgt af og blandt medarbejdere på skolen, og der skal være mindst to i skolebestyrelsen.
 Repræsentanter for eleverne.
Elevrepræsentanterne skal være valgt af og blandt elever på skolen, og der skal
være mindst to i skolebestyrelsen.
A. Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst én
elevrepræsentant for hver afdeling.
B. Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, skal der vælges mindst
én elevrepræsentant fra hver af skolerne.
 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at op til to pladser i skolebestyrelsen skal gives til repræsentanter for det lokale erhvervsliv, til lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller til lokale foreninger.
I område Nord som børneby sammensættes bestyrelsen således:
12 forældrevalgte fra skoler og dagtilbud, (2 fra Allingåbroskolen, 2 fra Langhøjskolen, 2 fra Rougskolen, 1 fra specialklasserne på Langhøjskolen, 1 valgt på stemmetal, 1 fra dagtilbuddet i Allingåbro, 1 fra dagtilbuddet i Ørsted, 1 fra dagtilbuddet i
Vivild og 1 fra dagplejen),
7 medarbejderrepræsentanter (1 fra hvert undervisningssted, 1 fra hvert dagpasningstilbud og 1 fra dagplejen),
3 elevrepræsentanter (1 fra hvert undervisningssted) og
1 repræsentant fra det lokale fritidsliv – udpeges af Fritidsrådet og
aftaleholderen deltager som ledelsesrepræsentant uden stemmeret.
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I område Midt som børneby sammensættes bestyrelsen således:
8 forældrevalgte fra skoler og dagtilbud, (2 fra Ørum Skole, 2 fra Glesborg Skole, 1
valgt på stemmetal, 1 fra dagtilbuddet i distrikt Ørum, 1 fra dagtilbuddet i Glesborg
Børneby og 1 fra dagplejen),
4 medarbejderrepræsentanter (1 fra hvert undervisningssted, 2 fra dagpasningstilbuddene heraf 1 fra dagplejen),
2 elevrepræsentanter (1 fra hvert undervisningssted) og
1 repræsentant fra det lokale fritidsliv – udpeges af Fritidsrådet og
aftaleholderen deltager som ledelsesrepræsentant uden stemmeret.
I område Øst sammensættes bestyrelsen således:
11 forældrevalgte fra skolerne, (2 fra Vestre Skole, 2 fra Kattegatskolen, Skolebakken, 2 fra Kattegatskolen, Åboulevarden, 2 fra Toubroskolen, 2 fra specialklasserne
(1 fra indskoling/mellemtrin og 1 fra udskolingen), 1 valgt på stemmetal),
4 medarbejderrepræsentanter (1 fra hvert undervisningssted),
4 elevrepræsentanter (1 fra hvert undervisningssted) og
1 repræsentant fra ungdomsuddannelserne og
aftaleholderen deltager som ledelsesrepræsentant uden stemmeret.

På Auning Skole sammensættes skolebestyrelsen således:
7 forældrevalgte fra skolen
2 personalerepræsentanter
2 elevrepræsentanter
1 repræsentant fra ungdomsuddannelserne
1 repræsentant fra det lokale fritidsliv og
aftaleholderen deltager som ledelsesrepræsentant uden stemmeret.
På Anholt Skole og Børnehave sammensættes fællesbestyrelsen således:
7 forældrevalgte – 4 fra skolen og 3 fra børnehaven
2 personalerepr. - 1 fra børnehaven og 1 fra resten af skolen.
Sammensætningen for Anholt Skole og Børnehave er godkendt af Undervisningsministeriet den 10. april 2002.
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Stk. 2. Et af kommunalbestyrelsens medlemmer kan deltage i skolebestyrelsesmøder
uden stemmeret.
Stk.3. Aftaleholderen og dennes stedfortræder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.
Stk. 4. Elevrepræsentanterne må ikke overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkelte elever eller lærere.
§ 2. Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere vælges efter reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om valg af repræsentanter til skolebestyrelser, hvortil
henvises. Der kan i henhold til bekendtgørelsen afholdes forskudte valg til skolebestyrelsen. Ved forskudt valg vælges 4 medlemmer ved det ordinære valg, 3(4) medlemmer
vælges 2 år efter.
Formanden for skolebestyrelsen udpeges blandt forældrerepræsentanterne. Forældrerepræsentanternes valgperiode er som udgangspunkt fire år. De øvrige medlemmers valgperiode er ét år.
I Norddjurs Kommune er forskudte valg obligatoriske på overbygningsskoler, der er distriktsskole for overbygningselever fra 0. – 6. klasse-skoler.
Øvrige skoler beslutter selv, hvorvidt man vil have forskudte valg.
Forældrerepræsentanter for dagtilbuddene vælges altid for 2 år ad gangen, så det sikres, at forældre til børn i dagtilbuddet til enhver tid er repræsenteret i den fælles bestyrelse.
Stk. 2. Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at aftaleholderen indkalder
samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen og dagtilbuddene, til en fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én
stemme. De to medarbejdere, der har fået flest og næst-flest stemmer, er valgt. Der
vælges to stedfortrædere efter samme fremgangsmåde. Afstemningen sker skriftlig.
Ved medarbejdere forstås personer, der arbejder ved aftaleenheden, og som er omfattet af aftaleholderens ledelseskompetence. Valgbare og valgberettigede medarbejderes
ansættelsesforhold må ikke have en varighed på under et år, fordi medlemmernes valgperiode er 1 år.
Personer med tjenestested ved flere skoler/dagtilbud, vil kunne stemme hvert sted. Kun
medarbejdere med et ansættelsesomfang på mere end 1/3 af fuld tid tillægges stemmeret. Tvivlstilfælde afgøres af kommunalbestyrelsen.
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Ved stemmelighed foretages der ét omvalg blandt de kandidater, der har lige mange
stemmer. Såfremt der stadigvæk er stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.
Stk. 3. Medarbejdernes valgperiode er et skoleår. Valget finder sted i forbindelse med
skolens planlægning af det kommende skoleår.
Stk. 4. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af
elevrådet.
Valgperioden er et år. Valget finder sted i august måned.
§ 3. På skolebestyrelsens første møde vælger medlemmerne en af forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg.

Mødevirksomhed
§ 4. Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre, hvilket betyder, at der som
hovedregel ikke kan deltage andre end de nævnte personer. Deltagerne må ikke referere, hvad andre har sagt, men må inden for rammerne af lovgivningens regler om tavshedspligt offentliggøre sine egne meninger.
Stk. 2. Skolebestyrelsen kan indbyde gæster til drøftelse af dagsordenpunkter, der har
særlig interesse for dem. Hverken skolebestyrelsen eller andre kan beslutte, at møderne
skal være åbne.

Forretningsorden
§ 5. Det skal fremgå aftaleenhedens interne forretningsorden, hvorvidt der skal indkaldes stedfortræder, såfremt et medlem er forhindret i et deltage i et skolebestyrelsesmøde.
§ 6. Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden eller når en tredjedel af skolebestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen. Der afholdes normalt møde en gang om måneden.
Stk. 2. Formanden fastsætter tid og sted for møderne.
§ 7. Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel.
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Stk. 2. Formanden udarbejder en dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage
inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem
ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage
før, mødet afholdes.
Stk. 3. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de
sager, der skal behandles på mødet.
§ 8. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er
til stede.
§ 9. Medlemmerne kan kun deltage i skolebestyrelsens afstemninger, når de er personligt tilstede under disse.
§ 10. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§ 11. Der føres en protokol over skolebestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen
anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede. Beslutningsprotokollen
underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.
Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt skolebestyrelsens udtalelser og beslutninger. Aftaleholderen vil i forbindelse med
spørgsmål om beslutningernes legalitet kunne tilføje protokollen sin opfattelse.
Stk. 3. Skolens leder eller dennes stedfortræder fører under møderne skolebestyrelsens
protokol.
§ 12. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning.
Stk. 2. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde
til drøftelse af aftaleenhedens virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen.
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§ 13. Skolebestyrelsen skal selv fastsætte sin forretningsorden, men må ikke overskride
de rammer, der følger af loven og de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet.
§ 14. Kommunalbestyrelsen yder ikke fast vederlag til forældre- og elevrepræsentanterne i forbindelse med varetagelse af deres medlemskab af skolebestyrelsen.
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Kapitel 2
Skolebestyrelsens beføjelser.
§ 15. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i henhold til § 44 i folkeskoleloven og inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter.
Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder:
 Undervisningens organisering.
 Samarbejdet mellem skole og hjem og underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen.
 Arbejdets fordeling mellem lærerne.
 Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.
Skolebestyrelsen godkender:
 indenfor de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen, skolens budget.
 undervisningsmidler og fastsætter ordens- og samværsregler.
 indenfor kommunalbestyrelsens fastsatte retningslinier, om voksne kan
deltage i folkeskolens undervisning og fastsætter principper herfor.
 om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætter
principper herfor.
Skolebestyrelsen:
 skal afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere.
 skal afgive udtalelse om og har ret til at deltage i ansættelse af lærere og
pædagoger.
 udarbejder forslag til kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner.
 afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.
 kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle
spørgsmål, der vedrører den pågældende skole.
 skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvist delegere sine beføjelser efter folkeskoleloven til skolebestyrelsen bortset fra de beføjelser, der følger af bevillings- og arbejdsgiverkompetencen.
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§ 16. Skoler med flere undervisningssteder har mulighed for at nedsætte afdelingsråd.
En nærmere beskrivelse af afdelingsråd findes i bilaget til styrelsesvedtægten.

Kapitel 3
Pædagogisk Råd
§ 17. Skolerne kan oprette et pædagogiske råd, som består af alle medarbejdere, der
varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver på skolen. Aftaleholderen er medlem af rådet. Alle medlemmer har pligt til at deltage i rådets møder.
Stk. 2. Rådet er rådgivende for aftaleholderen. Det skal udtale sig om alle spørgsmål,
der forelægges det af aftaleholderen eller af skolebestyrelsen. Rådet kan af egen drift
udtale sig om pædagogiske forhold af betydning for skolen.
Stk. 3. Rådets udtalelser fremsendes gennem aftaleholderen.
§ 18. Pædagogisk råd vælger selv sin mødeleder.
§ 19. Rådets møder afholdes som regel uden for elevernes undervisningstid.
Stk. 2. Aftaleholderen fastlægger i samråd med mødelederen tid og sted for møderne.
Mødelederen udarbejder i samråd med aftaleholderen dagsorden for mødet og indkalder
medlemmerne.
§ 20. Mødelederen, eventuelt en valgt sekretær, fører under møderne rådets protokol.
Mindretal kan forlange deres opfattelser tilføjet protokollen i kort form og medsendt
rådets udtalelser.
Stk. 2. Rådets protokol oplæses ved mødets afslutning og underskrives af mødelederen.
§ 21. Det pædagogiske råd fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
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Kapitel 4
Elevråd
§ 22. Undervisningsstedets elever danner et lokalt elevråd. Elevrådet varetager elevernes fælles interesser gennem samarbejde med undervisningsstedets leder og undervisningsstedets øvrige personale.
Stk. 2. Alle elever på undervisningsstedet har valgret og er valgbare til elevrådet.
Stk. 3. Valg afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.
Stk. 4. Elevrådet medvirker bl.a. ved udarbejdelse af:
- Undervisningsmiljøvurdering
- Forslag til undervisningsstedets ordens- og samværsregler
- Forslag til undervisningsstedets trivselspolitik
- Forslag til indretning af undervisningsstedets fællesarealer.
Stk. 5. Elevrådet udvælger selv sin formand.
Stk. 6. Elevrådet vælger 1-2 repræsentanter til skolebestyrelsen.
Stk. 7. Elevrådet vælger en repræsentant til Norddjurs Fælles Elevråd (NFE).
§ 23. Elevrådet udarbejder forslag til vedtægter, som vedtages på et møde, hvor alle
elever har adgang med stemmeret.
Stk. 2. Vedtægterne skal som minimum indeholde bestemmelser om
1) elevrådets størrelse
2) hvordan og hvornår elevrådets medlemmer og suppleanter vælges samt
valgperiodens længde
3) hvordan det sikres, at undervisningsstedets forskellige klassetrin repræsenteres i elevrådet på en hensigtsmæssig måde
4) elevrådets økonomi og regnskabsaflæggelse,
5) fremgangsmåden ved vedtægtsændringer,
6) hvorvidt elevrådet skal fastsætte en forretningsorden,
7) afholdelse af et årligt møde, hvortil alle elever har adgang med stemmeret, med faste dagsordenspunkter såsom aflæggelse af beretning, regnskabsgodkendelse, valg m.v.
8) hvordan et eventuelt områdeelevråd skal organiseres.
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Jævnfør punkt 8 er det muligt at sammensætte et elevråd for området, hvis ledelse og
elevrådene finder det hensigtsmæssigt.
§ 24. Elevrådet er rådgivende for skolebestyrelsen og skolens ledelse.
Stk. 2. Elevrådet kan udtale sig om alle spørgsmål, der vedrører elevernes forhold på
skolen generelt.
Stk. 3. Udtalelser til skolebestyrelsen sendes gennem skolens leder.

Kapitel 5
Fælles rådgivende organer
§ 25. Fælles Rådgivende organer
Der er ikke oprettet fælles rådgivende organ i Norddjurs Kommune. Kommunalbestyrelsens forpligtigelse til afholdelse af minimum to årlige møder med repræsentanter for
skolebestyrelserne og kommunen jfr. lovens § 46a fremgår af den vedtagne dialogstruktur.
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Kapitel 6
§ 26. Denne vedtægt træder i kraft den 1. august 2019 og erstatter tidligere vedtægter.
Revideret som følge af beslutningen om fremtidig skolestruktur bestående af Område
Øst, Område Midt, Område Nord, Område Vest samt Anholt og Djurslandsskolen.
Det er med den nye skolestruktur vedtaget at lukke Mølleskolen.
Styrelsesvedtægten er vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 18.06. 2019.

Jan Pedersen
Borgmester

Kenneth Koed Nielsen
Velfærdsdirektør
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