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Den 29. oktober 2009 
 
 
Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kom-
mune 
 
Godkendt af byrådet den 27. juni 2007, og dispensation fra Undervis-
ningsministeriet er givet den 28. oktober 2009. 
 
 
§ 1– Formål 

 
Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, her-
under skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Århus Kommu-
ne, skoleleder, forældre og personale. 
 
Vedtægten fastlægger endvidere rammerne for klasserådenes, pæda-
gogisk råds, elevrådets og SFO-forældrerådets arbejde. 
 
Vedtægten er gældende for alle folkeskoler i Århus Kommune.  
 
 
§ 2 - Byrådet 

 
Byrådet fastlægger i henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 1, mål og 
rammer for og fører tilsyn med skolernes virksomhed.   
 
Byrådet træffer i henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 2, beslutning 
om følgende (bilag 1): 

1) Bevillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de en-
kelte skoler 

2) Ansættelse af afskedigelse af ledere og lærere 
3) Skolestrukturen 
4) Kommunens inddeling i skoledistrikter 
5) Rammer for undervisningens ordning 
6) Generelle retningslinjer for skolernes virksomhed efter folke-

skolelovens § 3, stk. 5 og 6 
7) Frivillige madordninger, herunder madordninger i skolefritids-

ordninger  
8) Andre spørgsmål, der ikke er henlagt til de enkelte skoler 

 
Byrådet godkender skolernes læseplaner. Byrådet godkender endvide-
re beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og 
slutmål for de enkelte fag.  
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§ 3 – Målbeskrivelse for folkeskolen 

 
Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundska-
ber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og gi-
ver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og 
historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til 
deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den 
enkelte elevs alsidige udvikling.  
 
Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for ople-
velser, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og 
fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling 
og handle. 
 
Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettig-
heder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke 
skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrat. 
 
Folkeskolerne har endvidere til opgave at bidrage til opfyldelsen af de 
af byrådet vedtagne mål for Magistratsafdelingen for Børn og Unge. 
 
Forældreinddragelse 

Børn og Unge skal give børn og unge og deres familier mulighed for 
medbestemmelse i forhold til de enkelte tilbud og stille krav om med-
ansvar for børnenes udvikling. 
 
Rummelighed 

Børn og Unge skal arbejde for at udvikle alle børn og unges respekt og 
ansvar for sig selv og andre, herunder evnen til at rumme forskellig-
hed og mangfoldighed samt indgå i forpligtende fællesskaber. 
 
Trivsel og sundhed 

Børn og Unge skal arbejde for at fremme trivsel, sundhed og selvværd 
for alle børn og unge i Århus Kommune med henblik på, at alle skal 
have en god opvækst med mulighed for at udnytte egne evner bedst 
muligt. 
 
Læring og udvikling 

Børn og Unge skal med høj faglighed og kvalitet arbejde for, at børn 
og unge i Århus Kommune tilegner sig de nødvendige faglige, person-
lige, sociale og kulturelle kompetencer, således at alle bliver i stand til 
at gennemføre et uddannelsesforløb og bliver rustede til at deltage 
aktivt i samfundet som demokratiske medborgere. 
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En fælles læringsforståelse i Børn og Unge, som en forpligtende ram-
me for alle medarbejdere i arbejdet med børnene, de unge og deres 
forældre, indebærer, at der i indsatsen for alle børn og unge er et 
sammenhængende fokus på faglig, personlig, social og kulturel dan-
nelse – det vil sige på det hele menneske.  
 
Den fælles læringsforståelse indebærer angivelse af en række kriterier 
for kvalitet i kerneydelsen i Børn og Unge. Kriterierne indgår som en 
del at et fælles kvalitets- og evalueringskoncept for hele organisatio-
nen i form af kvalitetsrapporter. 
 
 
§ 4 – Skolebestyrelsen og klasseråd 

 

Skolebestyrelsen 

Ved hver selvstændig skole er det skolelederens forpligtelse at oprette 
en skolebestyrelse i henhold til folkeskolelovens § 42.  
 
Skolebestyrelsen består af  
• 7 forældrerepræsentanter 
• 2 medarbejderrepræsentanter 
• 2 elevrepræsentanter. 
 
Hvis skolen omfatter specialklasser på mindst tre klassetrin, skal for-
ældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1 af det 
samlede antal forældrerepræsentanter på 7.1  
 
Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte med-
lemmer af skolebestyrelsen. 
 
Samtlige medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret. 
 
Skolelederen og skolelederens stedfortræder deltager i skolebestyrel-
sens møder uden stemmeret. Skolelederen er tillige sekretær for sko-
lebestyrelsen og sørger for den fornødne sekretariatsbistand.  
 
SFO-lederen deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret med 
mindre vedkommende ikke ønsker det 
 

                                           
1 Her er tale om en ændring fra specialklasserække fra 0.-9. klasse til 
tre klassetrin som følge af lovændring af folkeskoleloven pr. 1. august 
2009, hvilket byrådet vil blive orienteret om: 
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Posten som forældrerepræsentant i bestyrelsen er ikke borgerligt om-
bud, og der udbetales ikke vederlag og godtgørelse for dokumentere-
de merudgifter. 
 
Hvis det ikke er muligt at vælge 5 forældrerepræsentanter, oprettes 
der ikke en skolebestyrelse. Skolebestyrelsens kompetence overgår i 
disse situationer til skolelederen indtil næste ordinære valg.  
 
Klasseråd 

I alle klasser oprettes et klasseråd. Klasserådet består af 4 forældre-
repræsentanter fra klassen.  
 
Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsen-
tanter i klasserådene, jf. § 6. 
 
 

§ 5 – Formål med skolebestyrelsen og klasserådene 

 
Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indfly-
delse på principperne for skolens daglige virke. 
 
Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst 
mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledel-
se.  
 
Klasserådets formål er at sikre forældrene indflydelse på principperne 
for klassens daglige virke. Klasserådet er desuden sparringspart for 
skolebestyrelsen. 
 
 
§ 6 – Skolebestyrelsens kompetencer 

 

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, 
der er fastsat af byrådet. 
 
Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 (bi-
lag X) er: 
 
• at føre tilsyn med skolens virksomhed 
• at fastsætte principper for skolens virksomhed 
• at godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der 

er fastsat for skolen 
• at godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler 
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• at godkende inden for de fastsatte retningslinjer, om voksne skal 
kunne deltage i folkeskolens undervisning, og fastsætte principper 
herfor 

• at godkende inden for de fastsatte retningslinjer, om skolens virk-
somhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper 
herfor 

• at udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner og beskri-
velser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål for 
de enkelte fag 

• at afgive indstilling til byrådet om forsøgs- og udviklingsarbejde i 
det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har 
fastsat 

• at træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning 
på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet 
beslutning om, at der kan tilbydes madordninger og fastsætter 
principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har 
fastsat 

• at afgive udtalelse til byrådet om ansættelse af skolens ledere og 
lærere. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere for-
flyttes uansøgt 

• at afgive udtalelser og stiller forslag til kommunalbestyrelsen om 
alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole 

• at afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den 
 
Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rå-
dighedsbeløb. 
 
Den budget- og regnskabsmæssige afgrænsning af områderne frem-
går af bilag X.  
 
Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb 
inden for de byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retnings-
linjer.  
 
Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsen-
tanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal 
være medlem af SFO-forældrerådet.  
 
Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-
forældrerådet og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem 
skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.   
 
Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.  
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§ 7 – Klasserådenes kompetencer 

 
Klasserådet har ingen formelle kompetencer i forhold til klassens akti-
viteter.  
 
Klasserådets opgaver er bl.a.:  
• at være sparringspart for skolebestyrelsen 
• at drøfte principielle problemstillinger vedrørende klassen 
• at indgå i et samarbejde med klassens lærere om emner fra daglig-

dagen og i forbindelse med møder og arrangementer 
 
Klasserådet kan udarbejde oplæg til skolebestyrelsen, fx vedrørende 
årgangsspecifikke problemstillinger, initiativer for det kommende sko-
leår og punkter der relaterer sig til børns trivsel og det sociale miljø. 
 
Klasserådet kan planlægge sociale arrangementer for klassen. 
 
 
§ 8 Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen 

 
Forældrerepræsentanternes, herunder stedfortrædernes, valgperiode 
er 2 år regnet fra 1. november det år, valget afholdes. Der afholdes 
rullende valg, idet 3 repræsentanter er på valg hvert andet år, og de 
resterende 4 er på valg hvert andet år. Valg til skolebestyrelsen skal 
være afholdt senest den 31. oktober hvert år.  
 
Ved første valg, efter vedtægterne er trådt i kraft, vælges syv foræl-
drerepræsentanter, hvoraf tre vælges for et år og fire vælges for to 
år. 
 
Hver klasse opstiller mindst én kandidat til skolebestyrelsesvalget, dog 
har forældre ikke pligt til at lade sig opstille, jf. vedtægtens § 4. Op-
stilling af kandidaterne foregår på forældremøder i alle klasser. Foræl-
dremødet afholdes senest 15. september. Klasselæreren indkalder til 
forældremødet med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. 
 
Klasserådet er ansvarlig for, at der opstilles en kandidat. Klasselære-
ren indleverer straks kandidatopstillingen til skolelederen. 
 

Skolelederen udarbejder en liste over personer, der er valgberettigede 
eller har fået tillagt valgret og valgbarhed efter Undervisningsministe-
riets bekendtgørelse nr. 903 af 26. september 2005 eller senere be-
kendtgørelse, som træder i stedet for denne. 
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Opstilling af kandidater 

Skolelederen udarbejder en liste over kandidaterne opstillet af klas-
serne. Listen offentliggøres sammen med oplysning om, at andre der 
ønsker at opstille til valget, skal give skolelederen besked inden 10 
dage. Dette kan f.eks. ske ved at sende et brev ud til hjemme, på 
skolens hjemmeside og/eller ved at sende sedler med eleverne hjem. 

Afstemning 

Skolelederen sikrer, at kandidaterne er valgbare og udarbejder heref-
ter en stemmeseddel med samtlige kandidater til valget. Kandidaterne 
skal have mulighed for at beskrive deres holdninger og synspunkter 
vedrørende skolebestyrelsens arbejde i det materiale, skolen udsender 
til hjemmene. Det samlede stemmemateriale sendes ud pr. brev eller 
elektronisk senest 10 dage før fristen for aflevering af stemmerne. Der 
kan stemmes på 4 kandidater. Stemmesedlen kan sendes eller afleve-
res på skolen, eller stemmeafgivningen kan ske elektronisk. 
 
Afstemningens resultat 

Stemmeoptællingen foretages af skolelederen straks efter udløbet af 
fristen for stemmeafgivning. De kandidater, der har flest stemmer, er 
valgt til skolebestyrelsen. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget 
ved lodtrækning. På skoler, hvor der skal udpeges en specialklassere-
præsentant, og det mandat er på valg, skal det sidste mandat altid 
tilfalde den specialklassekandidat, der har fået flest stemmer.  
 
Ikke valgte kandidater betragtes som stedfortrædere efter størrelsen 
af deres stemmetal. Som specialklasserepræsentantens stedfortræder 
betragtes ikke valgte specialklassekandidater efter størrelsen af deres 
stemmetal. 
 
Er der ved ledighed ingen stedfortrædere, holdes der snarest muligt 
suppleringsvalg med henblik på besættelse af den ledige plads i skole-
bestyrelsen for resten af valgperioden.   
 

Underretning om afstemningens resultat 

Skolelederen underretter de valgte repræsentanter og stedfortrædere 
om valget. Afstemningens resultat bekendtgøres på skolens hjemme-
side.  
 

Ændringer i valgperioden 
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Områdechefen kan beslutte, at der skal foretages nyvalg til skolebe-
styrelsen ved en skole, der modtager alle eller en væsentlig del af 
eleverne fra en nedlagt skole.  
 
I de tilfælde, hvor to skoler sammenlægges, kan områdechefen be-
slutte, at alle skolebestyrelsesmedlemmerne fungerer sammen indtil 
udløbet af de enkelte medlemmers valgperiode.  
 
Hvis byrådet træffer beslutning om fælles ledelse for flere folkeskoler 
og oprettelse af en fælles skolebestyrelse afholdes nyvalg. Hvis byrå-
det godkender, at en folkeskole med eventuel skolefritidsordning og et 
kommunalt dagtilbud skal have fælles leder og fælles bestyrelse, af-
holdes nyvalg. 
 
Forældrerepræsentanter udtræder af skolebestyrelsen fra den dag, de 
ikke længere har børn i skolen, og stedfortrædere indtræder i stedet. 
 
 
§ 9 Valg af medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter 

til skolebestyrelsen 

 

Medarbejderrepræsentanter 

Skolebestyrelsen består af to medarbejderrepræsentanter.  
 
Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at skolens leder 
indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen, til en 
fælles valghandling. Ved medarbejdere forstås personer, der er omfat-
tet af skolelederens ledelseskompetence. Alle medarbejdere kan 
stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én stemme. De to 
medarbejdere, der har fået flest og næstflest stemmer, er valgt. To 
stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde. De personer, 
der vælges, bør ikke have et ansættelsesforhold på under et år. Per-
soner med tjenestested på flere skoler vil kunne stemme hvert sted. 
Tvivlstilfælde afgøres af områdechefen.   
 
Medarbejderrepræsentanter udtræder af skolebestyrelsen fra den dag, 
de ikke længere er ansat på skolen, og stedfortræderen indtræder i 
stedet.  
 
Valg finder sted inden 1. november. Valgperioden er 1 år og påbegyn-
des 1. november. Der er mulighed for genvalg. 
 
Elevrepræsentanter 
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Skolebestyrelsen består af to elevrepræsentanter.  
 
Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen 
vælges af elevrådet/elevforsamlingen. Ved skoler, hvor der ikke findes 
elevråd, indkalder skolelederen til en fælles valghandling. Alle elev-
rådsmedlemmer/elever kan stemme på kandidater.  
 
Hvert elevrådsmedlem/hver elev har én stemme. De to elever, der har 
fået flest og næst flest stemmer, er valgt. To stedfortrædere vælges 
efter samme fremgangsmåde.  
 
Valg finder sted inden 1. november. Valgperioden er 1 år og påbegyn-
des 1. november. Der er mulighed for genvalg. 
 
 
§ 10 – Valg af klasseråd 

 
Hvert år inden 1. oktober afholdes der valg til klasserådene og konsti-
tuerende klasserådsmøder i alle klasser.  
 
Klasserådene fungerer i perioden fra 1. oktober til 30. september det 
følgende år.  
 
Klasselæreren indkalder til klasserådsvalget med 14 dages varsel med 
angivelse af dagsordenspunkter.  
 
Klasselæreren er ordstyrer til klasserådsvalg og forestår valghandlin-
gen.  
 
På mødet redegør formanden/den afgående formand for klasserådet 
for arbejdet i det forløbne år i klasserådet.  
 
Opstilling af kandidater til klasserådene sker ved, at de fremmødte 
forældre fremkommer med forslag til kandidater.  
 
Forældrerepræsentanterne vælges for to år.  
 
Hvert andet år er to forældre, hvert andet år er de øvrige to forældre 
på valg. Første gang vælges to forældre for et år og to forældre for to 
år. Der er mulighed for genvalg.   
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De forældre, der har fået flest stemmer, er valgt. Er der stemmelig-
hed, stemmes der om, hvem af kandidaterne med stemmelighed, der 
skal være medlem af klasserådet.  
 
Der vælges et tilsvarende antal suppleanter, der indtræder i den ræk-
kefølge, hvorefter de har opnået flest stemmer. Dette skal fremgå af 
referatet.  
 
Forældrene har én stemme pr. barn i klassen. Der udleveres en 
stemmeseddel pr. barn, hvorpå der kan skrives op til tre forskellige 
navne på forældrekandidater, der ønskes valgt. Der kan ikke stemmes 
pr. fuldmagt.  
 
Oprettelse af et klasseråd forudsætter, at minimum to forældre ønsker 
at blive valgt.  
 
 
§ 11 Skolebestyrelsens møder 

 

Skolebestyrelsesperioden er fra 1. november til 31. oktober det føl-
gende år.  
 

Den valgte skolebestyrelse konstituerer på første ordinære bestyrel-
sesmøde sig selv med formand og næstformand, som begge skal være 
forældrerepræsentanter. Bestyrelsesformanden tegner bestyrelsen 
mellem møderne.  
 
Det år, vedtægten træder i kraft, aftales det på det konstituerende 
skolebestyrelsesmøde, hvilke tre forældrerepræsentanter, der er valgt 
for et år, og hvilke fire forældrerepræsentanter, der er valgt for to år.  
 
Formanden eller skolelederen indkalder til møde så ofte, det findes 
fornødent, eller et flertal af bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske 
herom. Skolebestyrelsen skal afholde mindst fire årlige møder.  
 
Der indkaldes til møde med mindst 14 dages varsel med angivelse af 
dagsordenspunkter.  
 
Dagsorden udarbejdes af formanden i samarbejde med skolelederen. 
Skolelederen og ethvert medlem af bestyrelsen kan kræve punkter 
optaget på dagsordenen.  
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Skolebestyrelsens møder er åbne for forældre, elever og medarbejde-
re, medmindre der er tale om personsager samt sager, der under 
hensyn til forvaltningslovens regler skal behandles på lukkede møder. 
 
Skolebestyrelsen kan beslutte at invitere andre til at deltage i møder-
ne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. 
 
Skolebestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af med-
lemmerne er til stede, dog således at forældrerepræsentanterne  skal 
udgøre et flertal af de tilstedeværende. I tilfælde af afstemning kan 
der ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed er formandens 
stemme udslagsgivende. 
 
Skolebestyrelsens medlemmer skal overholde forvaltningslovens reg-
ler, herunder reglerne om habilitet og tavshedspligt. 
 
Skolelederen er ansvarlig for, at skolebestyrelsesmedlemmerne un-
derskriver en tavshedserklæring.   
 
Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Skolebestyrelsens beslutnin-
ger indføres i en beslutningsprotokol, der efter mødet underskrives af 
de medlemmer, der har deltaget i mødet.  
 
Referat og beslutningsprotokol offentliggøres efterfølgende på skolen 
og på skolens hjemmeside. 
 
Skolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Magistratsafde-
lingen for Børn og Unge udsender vejledende forretningsorden for sko-
lebestyrelsen.   
 
 
§ 12 - Klasserådenes møder  
 
De valgte klasseråd konstituerer sig selv på første ordinære møde 
med formand og næstformand.  
 
Klasserådsformanden tegner klasserådet mellem møderne. Næstfor-
manden er stedfortræder for formanden.  
 
Klasserådet afholder mindst 4 årlige møder.  
 
Der tages referat fra klasserådsmøderne. Referatet offentliggøres.    
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Formanden fastsætter tid og sted for møderne, indkalder medlemmer-
ne samt fastsætter dagsordenen 
 

 

§ 13 - Skolelederen 

 
Skolelederen har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen 
og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og 
byrådet.  
 
Skolelederen er forpligtet til at oprette en bestyrelse. Skolelederen er 
ansvarlig for, at de til skolebestyrelsen henlagte sagsområder faktisk 
forelægges. Skolelederen udarbejder indstillinger til skolebestyrelsen. 
Skolelederen har ansvar for og kompetence til at udmønte skolebesty-
relsens principielle beslutninger i praksis. 
 
Skolelederen træffer de konkrete beslutninger om skolens daglige drift 
inden for rammerne af de af skolebestyrelsen fastlagte principper. 
 
Skolelederen er ansvarlig for, at skolebestyrelsens beslutninger ligger 
inden for rammerne af lovgivningen, byrådets beslutninger, admini-
strative bestemmelser samt overenskomster og øvrige rettigheder 
vedrørende de ansattes vilkår. 
 
 
§ 14 Pædagogisk Råd 

 

Ved hver skole dannes et pædagogisk råd, som er rådgivende for sko-
lens leder. Rådet består af alle medarbejdere, der varetager undervis-
ningsopgaver og andre pædagogiske opgaver på skolen. Skolens leder 
er medlem af rådet. Alle medlemmer har pligt til at deltage i rådets 
møder.  
 
Rådet er rådgivende for skolens leder. Det skal udtale sig om alle 
spørgsmål, der forelægges det af skolebestyrelsen eller af skolens 
leder. Rådet kan af egen drift udtale sig om pædagogiske forhold af 
betydning for skolen. 
 
Rådets udtalelser fremsendes gennem skolens leder.  
 
Rådet vælger selv sin mødeleder. Valget finder sted i marts måned. 
Valgperioden er et skoleår og påbegyndes 1. august. Til at varetage 
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mødeledernes funktioner ved dennes forfald skal der vælges en sted-
fortræder.  
 
Det pædagogiske råd holder møde, når det ønskes af skolens leder 
eller mødelederen. En fjerdedel af rådets medlemmer kan altid forlan-
ge rådet indkaldt til møde med angivelse af punkter til dagsordenen.  
 
Rådets møder afholdes som regel uden for elevernes undervisningstid.   
 
Skolens leder fastsætter efter samråd med mødelederen tid og sted 
for møderne, indkalder medlemmerne samt fastsætter dagsordenen. 
Skolens leder har altid ret til at få punkter optaget på dagsordenen. 
 
Mødelederen, eventuelt en valgt sekretær, fører under møderne rå-
dets protokol. Mindretal kan forlange deres opfattelser tilføjet proto-
kollen i kort form og medsendt rådets udtalelser. Rådets protokol op-
læses ved mødets afslutning og underskrives af mødelederen.  
 
Det pædagogiske råd fastsætter selv sin forretningsorden. Magistrats-
afdelingen for Børn og Unge udsender vejledende forretningsorden for 
det pædagogiske råd.  
 
 
§ 15 Elevråd 

 

Skolens elever danner et elevråd.  
 
Elevrådet kan udtale sig til skolebestyrelsen og skolens leder i alle 
sager vedrørende skolen, bortset fra personsager.  
 
 
§ 16 SFO-forældreråd 

 
I hver skolefritidsordning vælges der et SFO-forældreråd af og blandt 
forældre til børn i skolefritidsordningen.  
 
SFO-forældrerådets primære opgave er at formidle forældresynspunk-
ter og medvirke til et samarbejde med skolefritidsordningens leder og 
personale. SFO-forældrerådet er samarbejdspartner for skolebestyrel-
sen, og skolebestyrelsen skal inddrage SFO-forældrerådet ved be-
handling af sager om SFO´en. 
 
SFO-forældrerådet har indflydelse på:  
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• udarbejdelse af mål og principper for skolefritidsordningens virk-
somhed 

• udarbejdelse af principper for skolefritidsordningens budgetforslag 
inden for de gældende rammer 

• arrangementer og møder med forældrene, skole-hjem samarbejdet 
m.v. 

• udarbejdelse af forslag til principper for skolefritidsordningens ind-
retning, lokaleetablering og lokaleanvendelse 

• ansættelse af personale i skolefritidsordningen 
• evaluering af skolefritidsordningens virksomhed, herunder foræl-

dresamarbejdet. 
 
SFO-forældrerådet består af: 
• 1 forældrerepræsentant fra hver afdeling i SFO´er med 4 eller flere 

afdelinger 
• 2 forældrerepræsentanter fra hver afdeling i SFO´er med 2 eller 3 

afdelinger 
• 5 forældrerepræsentanter i SFO´er med kun én afdeling 
• 1 medarbejderrepræsentant medmindre medarbejderne ikke øn-

sker at være repræsenteret.  
 
SFO-lederen er sekretær for SFO-forældrerådet.  
 
Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte med-
lemmer af SFO-forældrerådet. 
 
SFO-forældrerådet afholder mindst fire årlige møder.  
 
Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-
forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem 
skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.   
 
SFO-forældrerådet fungerer i perioden fra 1. oktober til 30. september 
det følgende år.  
 
Hvert år inden 1. oktober afholdes der valg til SFO-forældrerådet i alle 
afdelinger og konstituerende forældrerådsmøde.  
 
SFO-lederen indkalder de valgte medlemmer til det konstituerende 
SFO-forældrerådsmøde, hvor der vælges en formand og en næstfor-
mand, som skal være forældrerepræsentanter. På mødet aftaler med-
lemmerne, hvem der er valgt for et år, og hvem der er valgt for to år. 
I de SFO´er, hvor SFO-forældrerådet består af to medlemmer fra hver 
afdeling (SFO´er med to eller tre afdelinger), skal de to medlemmer 
udskiftes på skift hvert andet år.    
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Formanden tegner SFO-forældrerådet mellem møderne. Næstforman-
den er stedfortræder for formanden.  
 
Formanden fastsætter tid og sted for møderne, indkalder medlemmer-
ne samt fastsætter dagsordenen. 
 
Der tages referat fra SFO-forældrerådsmøderne. Referatet offentliggø-
res.  
 

 

 

Valg af forældrerepræsentanter:  

Den fritidspædagogiske leder i den enkelte afdeling indkalder med 14 
dages varsel afdelingens forældre til valgmøde med angivelse af dags-
ordenspunkter.  
 
Den fritidspædagogiske leder er ordstyrer til valget og forestår valg-
handlingen.  
 
Opstilling af afdelingens kandidater til SFO-forældrerådet sker ved, at 
de fremmødte forældre fremkommer med forslag til kandidater.  
 
Forældrene har én stemme pr. barn i afdelingen. Der udleveres en 
stemmeseddel pr. barn, hvorpå der kan skrives op til tre forskellige 
navne på forældrekandidater, der ønskes valgt. Der kan ikke stemmes 
pr. fuldmagt.  
 
De forældre, der har fået flest stemmer, er valgt. Er der stemmelig-
hed, stemmes der om, hvem af kandidaterne med stemmelighed, der 
skal være afdelingens medlem/medlemmer af SFO-forældrerådet.  
 
Der vælges et tilsvarende antal suppleanter, der indtræder i den ræk-
kefølge, hvorefter de har opnået flest stemmer. Det skal fremgå af 
referatet, i hvilken rækkefølge suppleanterne er valgt.  
 
Oprettelse af et SFO-forældreråd forudsætter, at minimum to forældre 
ønsker at blive valgt til SFO-forældrerådet.  
 
SFO-forældrerådets forældrerepræsentanter vælges for to år. Der er 
mulighed for genvalg. Hvert andet år er halvdelen af medlemmerne, 
hvert andet år er den øvrige halvdel af medlemmerne på valg. Første 
gang vælges halvdelen af medlemmerne for et år og den øvrige halv-
del for to år.  
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Forældrerådsmedlemmer udtræder af SFO-forældrerådet, når ved-
kommendes barn udskrives af skolefritidsordningen.  
 
Valg af medarbejderrepræsentanter: 

SFO-lederen indkalder alle medarbejderne i SFO´en til et personale-
møde. Mødet indledes med at få afklaret, om et flertal af medarbej-
derne ønsker medarbejderrepræsentation i SFO-forældrerådet. Hvis et 
flertal af medarbejderne ønsker medarbejderrepræsentation i SFO-
forældrerådet, afholdes valget efter samme procedure som medarbej-
derrepræsentanter i skolebestyrelsen. Dog skal valget være afholdt 
inden den 1. oktober. 
 
 
§ 17 – Indberetning vedrørende valget 

 
Efter valgene indberetter skolelederen til Magistratsafdelingen for Børn 
og Unge navnene på de valgte forældre-, medarbejder- og elevrepræ-
sentanter samt valg af skolebestyrelsesformand og dennes adresse og 
telefonnummer.  
 
 
§ 18 Ikrafttræden og ændring af vedtægten 

Denne vedtægt træder i kraft 1. november 2010, dog ikke § 16 der 
træder i kraft 1. oktober 2007. 

Ændring af denne vedtægt kan foretages af Århus Byråd efter indhen-
tet udtalelse fra skolebestyrelserne. 

 


