
Forretningsorden for skolebestyrelsen 
ved Hasle Skole 

 
 

§ 1 På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af 

forældrerepræsentanterne som formand og tilsvarende en næstformand. 

Næstformanden vælges for et år ad gangen. Hvert valg foregår ved bundet 

flertalsvalg, der er beskrevet i lov om kommunernes styrelse § 24. 

  

  

§ 2 Er et forældrevalgt medlem forhindret i at deltage i flere på hinanden følgende 

møder, indkaldes så vidt muligt den valgte stedfortræder. For personale- og 

elevrepræsentanter indkaldes stedfortræderne dog ved hvert fravær. 
 
 
§ 3 stk. 1 Skolebestyrelsens ordinære møder aftales for et år ad gangen. Skolebestyrelsen 

afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når tre af bestyrelsens medlemmer 

ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen. 

  

stk. 2 Formanden fastsætter tid og sted for møderne. 

  

  

§4, stk. 1 Formanden indkalder til møder, der ligger ud over den ordinære mødeplan, med 

mindst 14 dages varsel. 

  

stk. 2 Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 2 hverdage inden 

mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Omfattende 

bilagsmateriale kan dog fremlægges til gennemsyn på skolen. Såfremt et medlem 

ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 4 

hverdage før mødet afholdes. 

  

stk. 3 I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet 

indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der 

skal behandles på mødet. 
 
 
  

stk. 4 Formanden er i undtagelsestilfælde, hvor det ikke er muligt at få samlet bestyrelsen 

hurtigt nok, berettiget til at ekspedere presserende sager. Disse sager forelægges på 

næste møde. 



 
  

stk. 5 Formanden kan indbyde andre til at deltage i møderne. 

  

  

§ 5, stk. 1 Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de 

stemmeberettigede medlemmer er tilstede dog således, at de forældrevalgte skal 

udgøre flertallet. 

  

stk. 2 Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til 

stede under disse. 

  

  

§ 6, stk. 1 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 

  

stk. 2 I tilfælde af stemmelighed er det fremsatte forslag forkastet. I sager, hvor bestyrelsen 

skal udtale sig, er formandens stemme udslagsgivende. 

  

stk. 3 I pædagogiske spørgsmål skal pædagogisk råd så vidt muligt høres, inden beslutning 

tages. 

  

  

§ 7 Skoleinspektøren varetager sekretariatsfunktionen for skolebestyrelsen. 

  

  

§ 8 Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i to ordinære 

møder. 

  

  

  

Vedtaget 20. april 2006 

 


