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Forretningsorden for Skolebestyrelsen  
 

 
Forretningsorden 
Denne forretningsorden er gældende for skolebestyrelsen for Viby Skole.  
 

Skolebestyrelsens sammensætning 
Skolebestyrelsen er sammensat i henhold til Folkeskoleloven § 42 stk. 1 og Roskilde Kommunes 
Styrelsesvedtægt for skolevæsnet i Roskilde Kommune. 
 
Bestyrelsen består af: 

 7 forældrevalgte repræsentanter 

 2 medarbejdervalgte repræsentanter 

 2 elevvalgte repræsentanter fra Elevrådet 

 2 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsinstitutioner eller lokale foreninger.  
 
(Med baggrund i sammenlægning af Dåstrup Skole og Peder Syv Skolen består bestyrelsen i skoleåret 
2019/2020 af: 

 13 forældrevalgte repræsentanter 

 2 medarbejdervalgte repræsentanter 

 2 elevvalgte repræsentanter fra Elevrådet 

 2 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsinstitutioner eller lokale foreninger 
 
I takt med at forældrevalgte repræsentanter træder ud af bestyrelsen i de kommende år, bliver antallet 
af forældrevalgte repræsentanter nedbragt til 7. Der indkaldes ikke suppleanter i denne periode). 
 
Skolens ledelse og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktion og deltager i 
møderne uden stemmeret.  
 

Konstituering 
På første møde efter et valg vælger bestyrelsen en formand og en næstformand blandt 
forældrerepræsentanterne.  
 
Bestyrelsen kan til enhver tid foretage ny konstituering, når en tredjedel af medlemmerne fremsætter 
forslag herom.  
 
(Med baggrund i sammenlægning af Dåstrup Skole og Peder Syv Skolen vælger den nye bestyrelse en 
formand og næstformand på første møde i skoleåret 2019/2020. Dette valg er gældende for et år). 
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Skolebestyrelsens mødevirksomhed 
Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Elevrepræsentanter deltager ikke i punkter, der 
vedrører følsomme sager.  
 
Formanden fastsætter tid og sted for møderne.  
 
Såfremt et medlem er forhindret i at deltage i et berammet møde, meddeles dette til skolebestyrelsens 
formand og sekretær snarest muligt.  
 

Dagsorden og referat 
Formanden udarbejder i samarbejde med ledelsen dagsorden til møderne og sender denne med 
eventuelle bilag senest 4 hverdage før mødet til medlemmerne.  
 
Ethvert medlem har ret til at få optaget punkter til dagsordenen. Såfremt et medlem ønsker punkter 
påtaget til dagsorden, skal det meddeles formanden skriftligt senest 8 hverdage, før mødet afholdes.  
Dagsorden skal som et minimum indeholde: 
 

1. Orientering fra Elevråd 
2. Temapunkter 
3. Beslutningssager 
4. Orientering fra: 

 Ledelsen 
 Medarbejderrepræsentanter 
 Formand 

Øvrige medlemmer af skolebestyrelsen 
5. Eventuelt 

 
Bestyrelsen godkender referatet på mødet. Referatet bliver offentliggjort senest 3 hverdage efter 
mødet.  
 

Afvikling af møder 
Formanden eller næstformanden er mødeleder og ordstyrer.  
 
Bestyrelsens afgørelser træffes i møder. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen 
af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.  
 
Inden skolebestyrelsen træffer beslutning om forhold, der har betydning for lærerne og det øvrige 
personales arbejdsforhold, indhenter skolelederen Lokal MED-Udvalgs (LMU’s) udtalelse.  
 
Forekommer der sager, der vedrører et medlems personlige interesser, skal pågældende selv gøre 
opmærksom på dette. Skolelederen afgør derefter, om sagen er af en sådan beskaffenhed, at 
medlemmet skal forlade mødet under sagens drøftelse.  
 
Formanden kan aflyse et møde i tilfælde af særlige omstændigheder.  
 
 

Vedtaget af skolebestyrelsen for Viby Skole en 20. august 2019 


