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Nedenstående forretningsorden for skolebestyrelsen og Skoleforum er udarbejdet d. 30. 
september 2021.  
Disse betragtes ikke som endelige, men redigeres løbende efterhånden som vi får erfaringer med 
arbejdet i Skoleforum. 
 
Forretningsorden for Skolebestyrelsen 
 
Skolebestyrelsen ved Ugerløse, Merløse, Stestrup skole består af et ulige antal forældrevalgte 
medlemmer valgt af og blandt skolens forældrekreds. Der vælges minimum 5 medlemmer, gerne flere 
og meget gerne en repræsentant for specialklasserækken i Ugerløse.  
Medarbejder repræsentationen kan gå på skift mellem medarbejderne. 
Elevrådet bør inddrages i skolebestyrelsens arbejde, og det bestræbes at der løbende sættes relevante 
punkter på dagsorden. Bestyrelsen skal være nysgerrige på elevrådets arbejde, og invitere til møder 
hvor de kan fortælle hvordan det går.  
Bestyrelsen konstitueres med en formand for et år ad gangen. Opgaverne i bestyrelsen fordeles i 
arbejdsgrupper efter kompetencerne og interesserne. 
Skolebestyrelsen mødes i Skoleforum. 
Formanden indkalder i samarbejde med skolens leder til bestyrelsens møder. Indkaldelser til møder 
foregår skriftligt ved tilsendelse af dagsorden, normalt senest 4 dage før mødet afholdes.  
I bestyrelsens møder deltager - uden stemmeret - skolens ledelse.  
Afbud meddeles normalt til skolens ledelse senest dagen før mødet. 
 
Bestyrelsens møder er lukkede møder, men det bestræbes at der ofte deltager gæster i møderne. 
Alt indhold fra møderne må meget gerne deles med andre forældre. Underlagt tavshedspligten er 
udelukkende personsager samt oplysninger og hvem der har sagt eller stemt hvad i mødet. 
 
Skolebestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst 6 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt.  
Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende.  
 
Der udarbejdes efter hvert møde et referat. Referatet udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer senest 1 
uge efter mødet.  
Referatet godkendes på det efterfølgende møde, og alle bestyrelsesmedlemmer er berettiget til at få 
sin afvigende mening indført i referatet og medtaget ved beslutningens meddelelse, til andre 
myndigheder. 
 
Skolebestyrelsens opgaver  
Skolebestyrelsen fastsætter ordensregler og værdiregelsæt for skolen. Disse regler skal bidrage til 
elevernes trivsel og til et godt undervisningsmiljø på skolen.  
Skolebestyrelsen har også til opgave at godkende skolens budget og undervisningsmidler.  
 
Skolebestyrelsens opgave er at fastsætte principper og føre tilsyn med skolens virksomhed:  
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● Undervisningens organisering (fastlægge elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, 
skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejdet med 
lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, udbud af valgfag m.v.) 

● Samarbejdet mellem skole og hjem og skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet  
● Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen  
● Arbejdets fordeling mellem lærerne  
● Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden  
● Lejrskoleophold, udsendelse i praktik og lignende  
● Skolefritidsordningens virksomhed.  

 
 
 
 
 
 
Forretningsorden for Skoleforum 
 
  
Ledelse af skolerne Merløse, Stestrup og Ugerløse foregår relationelt mellem tre skoleledere og fælles i 
Skoleforum. 
Det er i dette forum at langt de fleste beslutninger tages i fællesskab. Når beslutningerne er taget, er den 
ansvarlige formelle leder tovholder, opfølger og vedligeholder. 

● Daglige ledere fra hver afdeling er altid repræsenteret. 
● Personalet er altid repræsenteret 
● Forældre er repræsenteret, oftest ved medlemmer af skolebestyrelsen, men hvis det giver 

mening, inviteres andre forældre med. 
● Eleverne er med i Skoleforum hvor det giver mening 
● Lokale interessenter når det giver mening. 

Skoleforums primære opgaver er: 
Økonomiske ressourcer 
Personaleressourcer 
Kerneopgave / faglighed 
Strategier og politik 
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