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Forretningsorden for skolebestyrelsens mødevirksomhed.
Stk. 1. Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen.
På det første skolebestyrelsesmøde i det nye skoleår aftales en møderække.
Stk. 2. Suppleanter indtræder i den valgte rækkefølge såfremt et medlem udtræder af skolebestyrelsen, eller hvis et medlem forventer at være fraværende gentagne gange.
Stk. 3. En aftalte møderække efter stk. 1 betragtes som mødeindkaldelse. Evt. ændringer i møderækken aftales mindst 14 dage før et møde.
Dagsorden for møderne udsendes til medlemmerne senest 4 dage før mødet. Bilag udsendes så vidt
muligt med dagsordenen. Fremkommer der andre bilag efter udsendelse af dagsordenen sendes disse mindst 1 dag før mødet.
Skolebestyrelsesmedlemmer kan bringe alle forhold til drøftelse i skolebestyrelsen.
• Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen aftales dette med formanden.
• Drøftelser udenfor dagsordenen kan ikke føre til beslutning.
Stk. 4. 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.
Stk. 5. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 6. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under afstemningen.
Stk. 7. Alle beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende.
Stk. 8. Der udarbejdes for hvert møde et referat, som godkendes og underskrives af de medlemmer,
der har deltaget i mødet. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt skolebestyrelsens udtalelser og beslutninger. Skolens leder eller dennes stedfortræder fører
under mødet protokol med referat fra mødet.
Stk. 9. Vedr. skolebestyrelsens eksterne kommunikation:
• Skolebestyrelsesmedlemmer skal være opmærksomme på, at når man som bestyrelsesmedlem udtaler sig om forhold i forældrekredsen eller i skolen, udtaler man sig som skolebestyrelsesmedlem. Det er væsentligt som skolebestyrelsesmedlem at udvise loyalitet i forhold til
skolen og dens ansatte.
• Skolebestyrelsesmedlemmer kan ikke udtale sig eller referere indholdet i drøftelserne i bestyrelsen eller om andre bestyrelsesmedlemmers synspunkter.
• Skolebestyrelsesmedlemmer kan kun udtale sig på egne vegne – kun formanden og/eller
næstformanden kan udtale sig på skolebestyrelsens vegne.
Godkendt på Skolebestyrelsens møde den 15. august 2018
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