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Vedtægter for Rosenkilde Skoles bestyrelse 

 

§ 1. Skolebestyrelsens sammensætning. 
 
Stk. 1.) Skolebestyrelsen består af 3 repræsentanter valgt i 

skolekredsen, forstået som forældremyndighedsindehavere, 
plejeforældre og værger for elever indskrevet på Rosenkilde 
Skole uanset bopælskommune og 2 repræsentanter for 
medarbejderne valgt af og blandt skolens medarbejdere. 

 Til bestyrelsen vælges desuden op til 3 suppleanter for 
forældrerepræsentanterne og 2 suppleanter for 
medarbejderrepræsentanterne. 

 
Stk. 2.)  Alle skolebestyrelsens medlemmer har stemmeret. 
 
Stk. 3.)  Formanden for skolebestyrelsen udpeges blandt 

forældrerepræsentanterne. 
 
Stk. 4.)  Områdeleder for Rosenkilde Skole samt 1 teamleder fra 

Rosenkilde Skole varetager bestyrelsens sekretærfunktioner 
og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. 

 
Stk. 5.)  Forældrerepræsentanternes valgperiode er 2 år. Valg af 

forældrerepræsentanter finder sted i 1. kvartal i ulige år. 
De øvrige medlemmers valgperiode er 1 år.  
Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være 
forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen. 

 
Stk. 6.)  En forældrerepræsentant mister sin valgbarhed, hvis barnet 

udskrives af skolen.  
 
§ 2. Skolebestyrelsens arbejde. 
 
Stk. 1.)  Skolebestyrelsen kan fra skolens leder indhente enhver 

oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at 
varetage opgaven. 

 
Stk. 2.) Skolebestyrelsen udarbejder en forretningsorden. 
 
Stk. 3.)  Skolebestyrelsen rådføres omkring skolens virksomhed, 

herunder om: 
 



 

1) undervisningens organisering, herunder elevernes 
undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens 
længde, udbud af valgfag i henhold til gældende 
lovgivning og bekendtgørelser, 

2) samarbejdet mellem skole og hjem, 
3) underretning af hjemmene om elevernes udbytte af 

undervisningen, 
4) arbejdets fordeling mellem medarbejdere, 
5) fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, 

lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.  
6) fritidstilbuddets virksomhed. 
7) Skolebestyrelsen orienteres om de økonomiske 

rammer, der er fastlagt for skolen, (skolens budget) 
8) Skolebestyrelsen orienteres om skolens  

kvalitetsrapports konklusioner og opfølgninger. 
9) Skolebestyrelsen udarbejder forslag til 

kommunalbestyrelsen om skolens forsøgs- og 
udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål 
og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. 

10) Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til 
skolens leder og kommunalbestyrelsen om alle 
spørgsmål, der vedrører skolebestyrelsens virksomhed. 
Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle 
spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den. 

11) Skolebestyrelsens formand udarbejder i samarbejde 
med teamlederne til hvert møde en dagsorden. Der 
udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes 
af de medlemmer, som har deltaget i mødet. 
Dagsordenen og referatet gøres med de 
begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om 
tavshedspligt, tilgængelige for offentligheden. 

12) Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning. 
13) Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt 

skolekredsen til et fælles møde til drøftelse af skolens 
virksomhed. På et sådant møde behandles 
årsberetningen. 


