Styrelsesvedtægt
for det kommunale skolevæsen i
Viborg Kommune

Kapitel I: Skolebestyrelsen
Sammensætning og valg.
§ 1.
Stk. 1 Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2
medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, undtaget er Brattingsborgskolen, Sparkær/Mønsted
Skoler, Ulbjerg/Skals og Rosenvængets Skole. Ved Brattingsborgskolen oprettes en fællesbestyrelse
bestående af 8 forældrevalgte, 3 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Ved
Sparkær/Mønsted Skoler oprettes en fællesbestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2
medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Ved Ulbjerg/Skals skoler oprettes en fællesbestyrelse
bestående af 9 forældrerepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Forældre
fra alle afdelinger skal sikres repræsentation. Ved Rosenvængets Skole oprettes en skolebestyrelse
bestående af 5 forældrevalgte og 2 medarbejderrepræsentanter.
Fødeskoler kan ansøge Byrådet om, at der kun vælges 5 forældrerepræsentanter. Antallet af
forældrerepræsentanter skal dog være 7, hvis skolen omfatter en specialklasserække.
Forældrerepræsentationen for specialklasserækken skal udgøre mindst 1.
Stk. 2 Samtlige medlemmer har stemmeret. Elevrepræsentanterne må dog ikke deltage i afstemninger om
eller overvære den del af forhandlingerne, der angår sager om enkeltpersoner.
Stk. 3 Skolens leder, dennes stedfortræder og lederen med ansvar for pasningstilbuddet varetager
skolebestyrelsens sekretærfunktion og deltager i skolebestyrelsens møder (uden stemmeret).

§ 2.
Stk. 1 Forældrerepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges efter reglerne i bekendtgørelse om valg
af forældrerepræsentanter i skolebestyrelser. Valgperioden er 4 år. Den enkelte skole kan beslutte, om der
skal afholdes forskudte valg. Ved forskudte valg vælges der i det år, der følger efter nyvalg til Byrådet 4 (3)
medlemmer, og 2 år efter vælges 3 (2) medlemmer. Valget er, uanset om der foretages forskudte valg eller
valg hvert 4. år gældende fra den 1. august i det år, valget er foretaget.
De valgberettigede indkaldes til fælles valgmøde. Valgmødet holdes 5 uger før fristen for aflevering af
stemmer ved en eventuel afstemning. På valgmødet kan der opstilles kandidater.
Opstilling af kandidater kan ligeledes ske på forældremøder frem mod det fælles valgmøde.
Stk. 2 Medarbejderrepræsentanterne vælges for ét år. Skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der
gør tjeneste ved skolen, til en fælles valghandling. Hver medarbejder har en stemme. De 2 medarbejdere,
der får flest stemmer er valgt. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Der vælges 2
stedfortrædere efter samme metode.
Stk. 3 Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges for ét år. Valg finder sted ved skoleårets start.
Valghandlingen forestås af skolelederen.

§ 3.
Stk. 1 Skolebestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand på sit første møde efter nyvalg.
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Mødevirksomhed.
§ 4.
Stk. 1 Skolebestyrelsens møder er lukkede.
Stk. 2 Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne (uden stemmeret).
Stk. 3 Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde i en længere periode, indkaldes en
stedfortræder.

§ 5.
Stk. 1 Skolebestyrelsen aftaler møderække og kan derudover holde møde, når det ønskes af formanden,
eller når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen.
Stk. 2 Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

§ 6.
Stk. 1 Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel.
Stk. 2 Formanden fastlægger dagsordenen for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet en
dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne af bestyrelsen. 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.

§ 7.
Stk. 1 Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer
er til stede.
Stk. 2 Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de personligt er til stede.
Stk. 3 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 4 Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 8.
Stk. 1 Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. For hvert møde anføres i protokollen hvilke
medlemmer, der er fraværende. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af alle
mødedeltagerne.
Stk. 2 Ethvert medlem kan forlange sin afvigende opfattelse tilført protokollen og medsendt bestyrelsens
udtalelser og beslutninger.
Stk. 3 Dagsordenen og beslutningsprotokollen er med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler
om tavshedspligt, tilgængelig for kommunens borgere og formuleres på en sådan måde, så læsere kan opnå
en forståelse af sagens indhold og skolebestyrelsens beslutning
Stk. 4 Skolebestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Stk. 5 Ved deltagelse i skolebestyrelsesmøder ydes godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste i de særlige
tilfælde, hvor møderækken ikke har kunnet tilrettelægges uden for alle forældre- og elevrepræsentanters
arbejdstid.
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Kapitel II: Skolebestyrelsens beføjelser
§ 9.
Stk. 1 Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet, og
som fremgår af bilaget til denne vedtægt. Skolebestyrelsen fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed.
Tilsynet foregår i møder.
Stk. 2 Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed.
Stk. 3 Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning.
Stk. 4 Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens
virksomhed. På mødet behandles årsberetningen.

Stk. 1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

§ 10.
Byrådet har delegeret følgende beføjelser til skolebestyrelserne:
beslutning om undervisning i fritiden afvent
beslutning om madordning med fuld eller delvis forældrebetaling, fri forplejning
beslutning om betaling for forplejning ved ekskursioner, lejrskoler og skolerejser og eventuelt
betaling for øvrige udgifter ved skolerejser som f.eks. entrebilletter
beslutning om SFO mål- og indholdsbeskrivelse inden for de rammer, der er fastsat af Børne- og
Ungdomsudvalget
beslutning om afholdelse af forskudte valg
godkendelse af nye valgfag
beslutning om, at skolelederen - efter dialog og samråd med skolebestyrelsen - tillægges
kompetence til at dispensere efter bestemmelserne i folkeskolelovens § 16b – understøttende
undervisning.

Kapitel III: Elevråd og fælleselevråd
§ 11.
Stk. 1 Ved hver skole danner eleverne et elevråd,
Stk. 2 Valg til elevrådet afholdes hvert år inden udgangen af august måned. Et elevråd fungerer, indtil nyt
elevråd er valgt.
Stk. 3 Elevrådet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Stk. 4 Skolelederen sikrer, at elevrådsrepræsentanterne forinden hvert skolebestyrelsesmøde har fået
gennemgået dagsordenen.
Stk. 5 To gange årligt mødes alle elevråd repræsenteret ved to repræsentanter fra hvert elevråd til
fælles topmøde, hvor fælles problemstillinger drøftes. Skolernes elevrådskontaktlærere deltager i
møderne.

Kapitel IV: Udvalgets møder med skolebestyrelserne
§ 12.
Stk. 1 Med henblik på gensidig orientering og dialog indkaldes skolebestyrelsernes formænd og
næstformænd til to årlige dialogmøder med Børne- og Ungdomsudvalget. Skolelederne inviteres til at
deltage i møderne. På de to årlige møder vælges 2 elever, der deltager i det kommende dialogmøde med
Børne- og Ungdomsudvalget.
Stk. 2 Børne- og Ungdomsudvalget kan beslutte, at andre deltager i disse møder.
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Kapitel V: Ikrafttræden og ændringer i vedtægten

§ 13.
Stk. 1 Vedtægten træder i kraft den 1. august 2018.
Stk. 2 Ændringer i vedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.
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