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Vedtægt for styrelsen af det 
kommunale skolevæsen i Vejen 

Kommune 
 

Kapitel 1 
Skolebestyrelsen 

Sammensætning og valg 
 

§ 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter (3 ved 
skoler med tilknyttet filialbørnecenter, heraf én fra filialbørnecentret) og 2 elevrepræsentanter, der 
alle har stemmeret1. Ved oprettelse af Fællesbestyrelser kan antallet af forældrerepræsentanter 
udvides efter konkret politisk beslutning. 
Stk. 2. Skolens/børnecentrets leder og dennes stedfortræder varetager skolebestyrelsens 
sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. 
Stk. 3. De daglige ledere af afdelinger på skolen og af skolens skolefritidsordning samt en daglig 
leder af et dagtilbud, som har fælles ledelse med en folkeskole, kan deltage i skolebestyrelsens 
møder uden stemmeret. 
Stk. 4. Elevrepræsentanterne kan ikke deltage i afstemning af eller overvære den del af 
drøftelserne, der angår sager vedrørende enkelte elever eller personale. 
Stk. 5. Kommunalbestyrelsens medlemmer kan udpeges som kontaktpersoner efter anmodning fra 
skolebestyrelserne. Disse kontaktpersoner kan deltage i enkelte af bestyrelsens møder efter 
nærmere aftale. 
Stk. 6. Skolebestyrelserne opfordres til at inddrage repræsentanter fra det omgivende samfund ad 
hoc. 
 
§ 2. Valg af forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere finder sted i henhold til ”Regelsæt for 
valg til skolebestyrelser i Vejen kommune”. 
Stk. 2. Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at skolens/børnecentrets leder 
indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen/børnecentret, til en fælles 
valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én stemme. 
De 2 medarbejdere, der har fået flest og næstflest stemmer, er valgt. 2 stedfortrædere vælges efter 
samme fremgangsmåde. 
Stk. 3. Medarbejdernes valgperiode er et år. Valget finder sted i forbindelse med planlægningen af 
det kommende skoleår. 

 
 
1 For uddybning af sammensætning henvises til Lov om folkeskolen § 42 stk. 1, pkt. 1, 
2, 3 og 4 (lbk. Nr 1396 af 28.september 2020). 
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Stk. 4. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af 
elevrådet/elevforsamlingen. 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. 
Stk. 2. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål 
af særlig interesse for dem. 

Forretningsorden 
§ 5. Er et medlem i en længere periode, dvs. min. 3 måneder, forhindret i at deltage i 
skolebestyrelsesmøderne, indkaldes stedfortræderen.  
Stk. 2. Skolelederen vurderer i samråd med den forhindrede deltager, hvorvidt der er tale om 
udtrædelse eller orlov. Såfremt der ikke er tale om udtrædelse, fastsættes dato for tilbagevenden af 
det forhindrede medlem, og dermed fastsættes ligeledes dato for, hvornår stedfortræderen ikke 
længere skal deltage i skolebestyrelsesmøderne. 

 
§ 6. Skolebestyrelsen afholder 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. 
 
§ 7. Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. 
Stk. 2. Formanden udarbejder en dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden 
mødet en dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne. Såfremt et medlem ønsker et punkt 
optaget på dagsorden, 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 bestyrelsens 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 bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for 
hvert møde, hvilke personer der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives af de 
medlemmer, der har deltaget i mødet.  
Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt 
bestyrelsens udtalelser og beslutninger. 
Stk. 3. Skolens leder eller dennes stedfortræder fører under møderne bestyrelsens protokol. 
 
§ 12. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning. 
Stk. 2. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af 
skolens virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen. 
 
§ 13. Skolebestyrelsen kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden. 
 

Kapitel 3 
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Skolebestyrelsens beføjelser 
 
§ 14. 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. (Evt. delegering af beføjelser til skolebestyrelsen indarbejdes senere på baggrund af 
konkrete beslutninger i henhold til § 40, stk 4.) 

 
Kapitel 4 
Elevråd 

§ 20. Skolens elever danner et elevråd. 
 

Kapitel 5 
Dialogmøder 

§ 21. Der gennemføres mindst 2 årlige dialogmøder mellem Udvalget for Skoler og Børn og 
skolebestyrelsesformændene. På møderne drøftes spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og 
udvikling. I møderne deltager desuden: 

 To repræsentanter for henholdsvis lærerne og pædagogerne udpeget af de faglige 
organisationer blandt tillidsrepræsentanter eller kredsstyrelsesmedlemmer med ansættelse 
i kommunen 

 Chef for Skoler, Kultur & Fritid 
 Den direktør, der har ansvaret for området 
 Leder af Udviklingsteam: Skole og læring  

 
Kapitel 6 

§ 22. Denne vedtægt træder i kraft 13. april 2021 og erstatter den vedtægt, der har været 
gældende siden 1. juni 2018. 
Stk. 2. Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra 
skolebestyrelserne. 


