STYRELSESVEDTÆGT FOR GLOSTRUP KOMMUNES SKOLEVÆSEN
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Skolebestyrelsen
Sammensætning og valg
§ 1. Skolebestyrelsen består af 9 forældrerepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter og 4
elevrepræsentanter.
Mindst én af forældrerepræsentanterne skal repræsentere specialklasseforældrene.
Skolens leder og dennes stedfortræder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktioner og deltager uden stemmeret.
Et af kommunalbestyrelsens medlemmer deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret1.
Stk. 2. Fællesledelsen kan deltage uden stemmeret.
Stk. 3. Elevrepræsentanterne må ikke deltage i afstemning af eller overvære den del af møderne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner.
§ 2. Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere vælges for en periode på 4 år efter gældende regler fastsat af kommunalbestyrelsen og godkendt i skolebestyrelsen 2.

Efter aftale med skolebestyrelsen deltager pt. 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.
2
Skolebestyrelsen kan beslutte anden periode jf. § 12 stk. 2. Regler for gennemførelse af valget fremgår af bilaget.
1
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Stk. 2. Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen, til en fælles valghandling. Der vælges 4 repræsentanter.
Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én stemme. De 4
medarbejdere, der har fået flest stemmer, er valgt. 4 stedfortrædere vælges efter samme
fremgangsmåde.
Stk. 3. Valg i henhold til stk. 2 finder sted inden 1. april. Valgperioden er det kommende skoleår.
Stk. 4. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af elevrådet.
Stk. 5. Skolelederen beslutter, hvornår valg i henhold til stk. 4 afholdes, dog senest 1. uge i
september. Valgperioden er skoleåret.
§ 3. Forældrerepræsentanterne, medarbejderrepræsentanterne og elevrepræsentanterne har
stemmeret, jf. dog § 1, stk. 3.
§ 4. På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalgi.

Mødevirksomhed
§ 5. Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre.
Stk. 2. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

Forretningsorden
§ 6. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til
stede.
§ 7. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede
under disse.
§ 8. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§ 9. Der udarbejdes efter hvert møde et forhandlingsreferat. I forhandlingsreferatet anføres
for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede. Forhandlingsreferatet godkendes efter
hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Det skal fremgå af forhandlingsreferatet, hvor mange af hhv. elevrepræsentanterne, forældrerepræsentanterne og medarbejderrepræsentanterne, der har stemt for eller imod i afstemninger, medmindre repræsentanterne
ikke kan forblive anonyme, ved at det fremgår.
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Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.
Stk. 3. Skolens leder eller dennes stedfortræder fører under møderne bestyrelsens referat.
§ 10. Skolebestyrelsen kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden.

Skolebestyrelsens beføjelser
§ 12. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af
kommunalbestyrelsen og som fremgår af bilaget til denne vedtægt.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen delegerer til skolebestyrelsen sin kompetence til at træffe beslutning om:
-

Afholdelse af forskudte valg, jf. folkeskolelovens § 42, stk. 12
Ferier og fridages placering i skoleåret, jf. folkeskolelovens § 14a, inden for de i bilaget
angivne rammer
Konfirmationsforberedelse, jf. folkeskolelovens § 53
Undervisning i fritiden, jf. folkeskolelovens § 3, stk. 6

Ikrafttræden og ændringer
§ 18. Denne vedtægt træder i kraft 15. august 2018 og erstatter vedtægt af 1. juli 2014.
Ændring af styrelsesvedtægten og bilag vedr. skolestrukturen kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen.

i

Bundet flertal: Opnås almindeligt flertal ikke ved 1. eller 2. afstemning foretages en 3. afstemning mellem de to kandidater, der ved 2. afstemning har opnået flest stemmer. Ved stemmelighed mellem 2 eller flere i 2. afstemning trækkes lod. Ligeledes ved 3. afstemning.
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