
 

 

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Læssøesgades Skole 
 

§ 1 På skolebestyrelsens første konstituerende møde vælges en formand og en næstformand eller et 
formandskab bestående af to medlemmer blandt forældrerepræsentanterne. 

 stk. 2 Forretningsorden for skolebestyrelsen fastlægges. 
 
§ 2 Skolebestyrelsen og skoleledelsen fastsætter en række månedlige møder for skoleåret. Der af-

holdes minimum 8 møder om året. 
 
 stk. 2 Formanden og skoleledelsen indkalder til møder og udsender et forslag til dagsorden 

med eventuelle bilag senest 4 hverdage inden mødet. Skolebestyrelsens mødeplan fremgår af 
dagsordenen. 

 
Stk 3 Godkendelse af referatet: Referatet sendes ud senest 5 arbejdsdage efter mødets afhol-
delse og medlemmerne har herefter 3 dage til at melde kommentarer ind til alle, hvorefter refe-
renten tilretter. Hvis der ikke meldes tilbage betyder det, at man er enig i referatet.    

 
stk. 3 I særlige tilfælde kan formand eller skoleleder indkalde til møder med kortere varsel. 
Når mødet indkaldes skal formand eller skoleleder så vidt muligt underrette medlemmerne om 
de sager, der skal behandles. 
 
Stk. 4 Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, meddeles dette pr. mail 
til formand eller skoleleder. Der kan indkaldes en stedfortræder efter behov.  
Stk. 5 Suppleanter inviteres til alle møder, dog uden stemmeret. 

 
§ 3 Skolebestyrelsen kan lave et årshjul med relevante temaer. 
 
§ 4 Skolebestyrelsen fastlægger ved bestyrelsesårets start omfanget af kontakt med SFO-forældre-

råd.  
 
 Stk. 2 Skolebestyrelsen er forpligtet til at afholde minimum to møder med SFOs forældreråd. 
 Stk. 3 SFOs forældreråd inddrages ved behandling af sager der vedrører SFO. 
 
§ 5 Formand og næstformand fra udskolingens elevråd deltager i 4-5 af skolebestyrelsesmøderne i 

den første del af skolebestyrelsesmødet svarende til 1-1,5 time 
 
§ 6 Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlem-

mer er til stede, dog således at forældrerepræsentanterne skal udgøre et flertal af de stemmebe-
rettigede medlemmer. 

 
 Stk. 2 bestyrelsesmedlemmer kan kun deltage i skolebestyrelsens afstemninger, når de er 

personligt til stede under disse. 
 Stk. 3 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 
 Stk. 4 Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
 
§ 7 Ændringer eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse på ordinære møder. 
 
 Stk 2 Forretningsorden tages op hvert år på det første skolebestyrelsesmøde til evaluering  
 
 
Vedtaget af skolebestyrelsen 24.08.15, 27.09.17 og 26.09.18  


