
Forretningsorden for skolebestyrelsen på Gilbjergskolen

§ 1: Formalia

Forretningsordenen er gældende for arbejdet i skolebestyrelsen på Gilbjergskolen, som
supplement til gældende love og kommunale vedtægter.

Ved uenighed eller tvivl om tolkning af forretningsordenen, er formanden ansvarlig for at
sikre afklaring, og evt. stille forslag om ændring af ordlyden, så den bliver entydig.

Forretningsordenen kan ændres på et ordinært møde, når der i forvejen er udsendt et
skriftligt formuleret forslag herom. Ændringsforslag, der strider mod lov om folkeskolen
eller styrelsesvedtægt for skoler i Gribskov Kommune, kan ikke behandles.

Gældende version findes tilgængeligt på hjemmesiden under ’Skolebestyrelsen’

§ 2: Skolebestyrelsens sammensætning

Med stemmeret:

● 7 forældrerepræsentanter

● 2 elevrepræsentanter

● 2 medarbejderrepræsentanter

● op til 1 repræsentant fra skolens eksterne interessenter

Uden stemmeret:

● Skoleleder samt stedfortræder

§ 3: Konstituering

Der er forskudt valg til bestyrelsen, hvilket betyder at der udskrives valg hvert andet år.
Repræsentanterne sidder for 4 år, dette giver en mulighed for løbende udskiftning af
bestyrelsen.

Der har været valg til bestyrelsen i 2022.

Umiddelbart efter et valg indkalder afgående formand, eller ved dennes afgang
skolelederen, til konstituerende møde i den nyvalgte bestyrelse. Mødeleder indtil
formanden er valgt, er den længst siddende forældrevalgte repræsentant. Hvis der sidder
flere med samme anciennitet, da den ældste af disse.



Bestyrelsen konstituerer sig på mødet med udvælgelse af først formand og derefter
næstformand, begge blandt forældrerepræsentanterne. Er der mere end en enkelt
kandidat til posterne afgøres valget ved afstemning blandt de stemmeberettigede.

Dernæst udvælges, ligeledes blandt forældrene, en kontaktperson til hver af skolens
afdelinger; Blistrup, Parkvej, Udskoling, specialområdet og FO.

§ 4: Mødeaktivitet

Skolebestyrelsen udøver alene sin virksomhed i møderne.

Skolelederen opdatere årshjulet med kommende skoleårs mødeplan. Møderne afstemmes
med formanden og indkaldes i kalenderen. Møderne afholdes på hverdage i tidsrummet
17.30-20.00.

Der afholdes bestyrelsesmøder i alle månederne, dog med undtagelse af december og juli
måned.

Der afholdes en arbejdslørdag i slutningen af skoleåret i tidsrummet 9-15.
Arbejdslørdagen afsluttes med en frokost.

Der kan afvikles flere arbejdslørdage hvis bestyrelsen vurderer at der er behov for dette.

På det første møde i det nye skoleår gennemgås årshjulet, som betragtes som dynamisk i
forhold til emner der måtte dukke op i løbet af skoleåret.

Der er mulighed for at afholde ekstraordinære bestyrelsesmøder når mindst tre
bestyrelsesmedlemmer ønsker dette, med angivelse af dagsorden/tema til drøftelse.

Før møderne:

Formanden udarbejder, i samarbejde med skoleleder, dagsordenen, og sikrer
fremsendelse af denne samt relevante bilag til bestyrelsen senest 8 dage før mødet.

Punkterne er i dagsordenen tydeligt markeret, om der er tale om beslutning, orientering
eller drøftelse.

Forslag til punkter på dagsorden skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet,
men tilstræbes meddelt allerede på foregående møde.

Evt. afbud tilkendegives senest ved den angivne deadline men gerne hurtigst muligt



Til møderne:

Dagsordenen afspejler årsplanen, udvalgsarbejde samt aktuelle temaer vedrørende
skolens liv og aktiviteter.

Skolens økonomi fremlægges kvartalsvist, budget godkendes på første møde i det nye
skoleår.

Mødeleder er formanden. Ved dennes fravær ledes mødet af næstformanden. Mødeleder
kan udpege en anden som ordstyrer/dirigent, hvis han/hun ønsker dette.

Sekretær er en repræsentant fra ledelsen.

Beslutninger tages med simpel flertalsafgørelse, dog skal mindst halvdelen af de
stemmeberettigede være i fremmøde. Ved stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende. Der kan ikke tages beslutninger under punktet 'Eventuelt'.

Bestyrelsesmøderne afholdes for lukkede døre. Alle medlemmer har tavshedspligt
omkring drøftelserne og de synspunkter, der kommer frem under behandlingen af
punkterne, herunder de enkelte medlemmers holdninger. Kun mødereferatet er offentligt
og udtryk for det, der må refereres. 

Der kan inviteres andre deltagere med til enkelte mødepunkter, når der behandles
spørgsmål hvor gæsters deltagelse skønnes at fremme behandlingen. Beslutning om
invitation af gæster skal så vidt muligt ske på et bestyrelsesmøde. Gæster har ikke
stemmeret. En evt. honorering af eksterne gæster dækkes af bestyrelsens årlige midler.

Dagsorden skal genspejle at der er elevdeltagelse med undtagelse af punkter som er et
personaleanliggende.

Efter mødet:

Referat udsendes umiddelbart efter mødet til gennemsyn. Indsigelser og kommentarer
skrives til referenten inden 7 dage. Hvis der efter 7 dage ingen ændringer er, betragtes
referatet som godkendt og kan referatet offentliggøres. Modtager referenten
ændringsforslag, kan referatet først godkendes og offentliggøres når bestyrelsen er hørt.

Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referat og medsendt
bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

§ 5: Opgaver



Skolebestyrelsen varetager opgaver jvf styrelsesvedtægten.

Kontaktpersoner: Kontaktpersonernes rolle er at holde bestyrelsen synlig og anvendelig
for alle forældre, samt fungere som bindeled mellem skolebestyrelsen og de enkelte
afdelinger/FO. Den enkelte kontaktperson repræsenterer bestyrelsen overfor
kontaktforældrene på afdelingen, og deltager, når relevant, så vidt muligt (evt sammen
med formanden) til større forældremøder. Alle forældre kan til hver en tid henvende sig til
ethvert medlem af bestyrelsen.

Temamøder:

Årsberetning: Udarbejdes skriftligt under formandens ansvar, og offentliggøres i
skolebladets sidste udgave inden sommerferien.

Udvalg/arbejdsgrupper: Skolebestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper - stående udvalg,
eller ad hoc ved behov. Gruppernes arbejde følges på skolebestyrelsesmøderne, og det
er her, der kan træffes beslutninger på baggrund af udvalgenes arbejde og indstillinger.
Arbejdsgrupperne kan have deltagelse af personer uden for skolebestyrelsen - fx forældre
eller eksperter - med interesse i gruppens formål, dog skal der sidde mindst ét
bestyrelsesmedlem i gruppen, der fungerer som bindeled til skolebestyrelsen.
Arbejdsgrupper oprettes og nedlægges gennem afstemning i skolebestyrelsen.

Årshjul: Skolebestyrelsen udarbejder ved starten af hvert skoleår en plan over projekter og
temaer, der skal arbejdes med i løbet af året, ud over de elementer der ligger i den
formelle beskrivelse af ansvarsområdet.

Høringer: Det overordnede ansvar for udarbejdelse af høringssvar påhviler hele
bestyrelsen. Ledelsen anviser høringer og tidsfrister direkte til formanden, som sætter
punktet på næstkommende bestyrelsesmøde eller, hvis der er kort tidsfrist, igangsætter
proces pr mail/debatforum.

Ansættelser: Forældrerepræsentanter tilbydes altid deltagelse i ansættelsesudvalg ved
ansættelse af pædagogisk personale og ledelse.

§ 6: Kommunikation

En gang årligt inviteres Børne- og Ungeudvalget med til et møde for at drøfte skolens
aktiviteter.?

Bestyrelsen sikrer en løbende og lettilgængelig information på skolens hjemmeside.

Ved forældrehenvendelser til skolebestyrelsen fremsendes svar med oplysning om, at
henvendelsen vil blive behandlet på et kommende bestyrelsesmøde, hvorefter der vil blive
fremsendt svar til den/de pågældende forældre.



En gang om året indkaldes elevrådet til en drøftelse af skolens virksomhed.?

Der tilstræbes i skolebestyrelsen åben dialog om alle tvivlsspørgsmål, men hvor der er
personmæssige tvivl eller uoverensstemmelser foregår dialogen på møder for at fremme
samarbejdet og undgå misforståelser.

§7

Bestyrelsens medlemmer for skoleåret 2022 er :

Godkendt af skolebestyrelsen ved Gilbjergskolen på ordinært møde den 20.09 2022


