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 § 
Kompetencens 

placering 
Kompetence 

uddelegeret til 
Bemærkning 

Ansvar 

Overordnet ansvar for skolevæsenet § 2 Kommunalbestyrelsen   

Ansvar for drift af skolevæsenet § 40 Kommunalbestyrelsen Udvalg  

Ansvar for den daglige drift af skolevæsenet § 40 Kommunalbestyrelsen Skolechef 
Herunder hjemsendelse af elever og 
iværksættelse af nødundervisning i 

ekstraordinære situationer  

Ansvar for opfyldelse af børns undervisningspligt, 
herunder udsættelse af undervisningspligten 

§ 40 Kommunalbestyrelsen Skolechef  

Ansvar for drift af den enkelte folkeskole § 40 Kommunalbestyrelsen Skolebestyrelsen 
Indenfor de rammer, der er fastsat af 

kommunalbestyrelsen.  

Ansvar for den daglige drift af den enkelte 
folkeskole og skolefritidsordning 

§ 45 Skoleleder  
Indenfor de rammer, der er fastsat af 

kommunalbestyrelsen 

Ansvar for undervisningens kvalitet  § 2 Skoleleder  
Indenfor de rammer, der er fastsat af 

kommunalbestyrelsen 

Ansvar for undervisning af den enkelte elev § 39 Skoleleder   

Ansvar for etablering af modersmålsundervisning § 5 Kommunalbestyrelsen   

     

Mål og rammer 

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet § 41 Kommunalbestyrelsen   

Antal skoledage på et skoleår § 14a  Kommunalbestyrelsen   

Skolevæsenets årlige ferieplan § 14a Kommunalbestyrelsen  Efter høring i skolebestyrelserne 

Beslutning om nedsat undervisningstid § 16b Kommunalbestyrelsen Skolechef Efter ansøgning fra skolebestyrelserne 

Rammer for skolens virksomhed § 40 Kommunalbestyrelsen   

Godkendelse af folkeskolernes læseplaner § 40 Kommunalbestyrelsen Skolechef Efter forslag fra skolebestyrelserne 

Rammer for klassedannelse § 25 Kommunalbestyrelsen  
Skolebestyrelsen kan fastsætte principper 

for klassedannelse 

Frivillige madordninger, herunder madordninger i 
skolefritidsordninger 

§ 40 Kommunalbestyrelsen   

Beslutning om forældrebetaling for madordning § 40 Kommunalbestyrelsen   

Kompetencedækning af lærere og øvrigt 
undervisende personale 

§ 28 Kommunalbestyrelsen Skolechef  
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Beslutning om, at personer, der ikke er ansat i 
kommunens skolevæsen, kan varetage 
undervisningen 

§ 3 Skoleleder  
Indenfor de rammer og principper, som 

kommunalbestyrelsen hhv. 
skolebestyrelsen har fastsat 

Godkendelse af optagelse af flere end 28 elever i 
en klasse i indeværende skoleår 

§ 17 Kommunalbestyrelsen Skolechef  

Gennemførsel af udviklingssamtaler med 
folkeskolerne 

§ 40a Kommunalbestyrelsen Skolechef  

     

Tilsyn 

Tilsyn med skolevæsenet § 40a Kommunalbestyrelsen   

Tilsyn med folkeskolens kvalitetsudvikling § 57d Ministeriet   

Tilsyn med den enkelte folkeskole § 44  Skolebestyrelsen  
Indenfor de rammer, der er fastsat af 

kommunalbestyrelsen 

Tilsyn med den enkelte elev § 45 Skoleleder  BEK nr. 693 23/06/2014 

Beslutning om udskrivelse af en elev af 
folkeskolen som disciplinær foranstaltning 

§ 52 Kommunalbestyrelsen Skolechef  

Tilsyn med hjemmeunderviste elever § 40  Kommunalbestyrelsen Skolechef 
Skolechefen har delegeret det daglige 

ansvar for tilsyn til lederen af 
distriktsskolen 

Udarbejdelse af handleplan på baggrund af særlig 
opmærksomhed på kvalitet 

§ 57d Kommunalbestyrelsen Skoleleder 
Handleplanen udarbejdes i tæt 
samarbejde med skolechefen 

Godkendelse af handlingsplan samt opfølgning § 57d Kommunalbestyrelsen  
Efter indhentet udtalelse fra 

skolebestyrelserne 

Offentliggørelse af handlingsplan på kommunens 
hjemmeside 

§ 57d Kommunalbestyrelsen Skolechef  

     

Budget 

Beslutning om budget for skolevæsenet § 40 Kommunalbestyrelsen   

Beslutning om tildelingsmodel § 40 Kommunalbestyrelsen   

Godkendelse af budget på den enkelte skole § 44 Skolebestyrelsen  
Indenfor de rammer, der er fastsat af 

kommunalbestyrelsen 
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Skolestruktur 

Antal folkeskoler og den enkelte folkeskoles 
omfang og klassetrin  

§ 40 Kommunalbestyrelsen  Efter høring i skolebestyrelserne 

Undervisning i fritiden § 3 Kommunalbestyrelsen  Efter høring i skolebestyrelserne 

10. klassestruktur § 19a-j Kommunalbestyrelsen  Efter høring i skolebestyrelserne 

Fastsættelse af distriktsgrænser § 40 Kommunalbestyrelsen  Efter høring i skolebestyrelserne 

Elevflytninger til andet skoledistrikt § 36 Kommunalbestyrelsen Skoleleder 

Ved uenighed mellem forældremyndig-
hedsindehaverne har skolechefen 

kompetence til at indskrive eleven på 
distriktsskolen 

Nedlæggelse af en folkeskole § 24 Kommunalbestyrelsen  
Beslutning træffes jf. folkeskolelovens § 
24 og procedure i BEK nr. 700 af 23. juni 

2014 

Beslutning om, at modtageklasser undervises på 
en anden folkeskole end Paradisbakkeskolen 

§ 40 Kommunalbestyrelsen  BEK nr. 1053 af 29/06/2016 

     

Den enkelte skoles principper 

Fastsættelse af principper og retningslinjer for 
driften af den enkelte folkeskole 

§ 44 Skolebestyrelsen  
Indenfor de rammer, der er fastsat af 

kommunalbestyrelsen 

Fastsættelse af forældrebetaling i forbindelse med 
lejrskoler, ekskursioner og skolerejser 

§ 50 Skolebestyrelsen  
Indenfor de rammer, der er fastsat af 

kommunalbestyrelsen 

     

Klagesager 

Klager over den enkelte folkeskole § 51 Kommunalbestyrelsen Skolechef  

Klager over afgørelser truffet i overensstemmelse 
med skolelederens selvstændige kompetence 

§ 45 Skoleleder  

Indenfor de mål, rammer og principper, 
som kommunalbestyrelsen, hhv. 

skolebestyrelsen, har fastsat kan ikke 
behandles af kommunalbestyrelsen 

Klager over den enkelte folkeskoles afgørelse 
vedrørende elevbefordring 

§ 26 Kommunalbestyrelsen Skolechefen  

Klager over specialundervisning § 51 
Klagenævnet for 

Specialundervisning 
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Klager over mobning på den enkelte skole § 45 Kommunalbestyrelsen 
Den Nationale 

Klageinstans mod 
Mobning 

Skolechefen skal inddrages i forbindelse 
med en genvurdering  

     

Skolefritidsordning 

Struktur § 3 Kommunalbestyrelsen   

Bevilling af dispensation til fortsættelse i 
skolefritidsordning efter 3. klassetrin 

§ 3 Kommunalbestyrelsen Skoleleder  

Fastsættelse af forældrebetaling § 50 Kommunalbestyrelsen  I forbindelse med budgetlægning 

Fastsættelse af regler for friplads og 
søskenderabat 

§ 50 Kommunalbestyrelsen   

Mål- og indholdsbeskrivelse for 
skolefritidsordninger 

§ 40 Kommunalbestyrelsen Udvalg 
Efter indhentet udtalelse fra 

skolebestyrelserne 

     

Specialtilbud 

Visitation til specialtilbud, herunder specialskoler  § 22 Kommunalbestyrelsen Skolechefen 
Visitationskonsulenterne i PPR under 
Center for Børn og Familie indstiller til 

skolechefen 

Visitation til specialpædagogisk bistand på egen 
skole samt støttetimer og enkeltintegreret 
undervisning 

§ 45 Skoleleder  Beslutningen træffes i samråd med PPR 

     

Styrelsen af den enkelte skole 

Regler for valg af forældrerepræsentanter i 
skolebestyrelser 

§ 43 Kommunalbestyrelsen   

Godkendelse af skolebestyrelsesvalg § 42 Kommunalbestyrelsen Skolechef  

Skolebestyrelsens sammensætning 
- Repræsentanter fra erhvervsliv, foreninger 

mv. 
- Dispensation for elevrepræsentation 

§ 42 Kommunalbestyrelsen Skolechef  

Ydelse af vederlag og diæter til medlemmer og 
stedfortrædere i skolebestyrelsen 

§ 43 Kommunalbestyrelsen  BEK nr. 1074 af 14/09/2017 



Kompetencefordelingsplan på folkeskoleområdet  
i Bornholms Regionskommune jf. Folkeskoleloven 

 
 
 
 

 

*) Der henvises til § 155c i Serviceloven 

 

Udtrædelse af skolebestyrelse § 42 Kommunalbestyrelsen Skolechef BEK nr. 28 14/01/2014 

Ansættelse og afskedigelse af skoleledere § 40 Kommunalbestyrelsen Skolechef  

Ansættelse og afskedigelse af teamledere og 
øvrigt personale 

§ 45 Skoleleder   

Screening for læsevanskeligheder § 3b Kommunalbestyrelsen Skoleleder  

Screening af højt begavede elever § 3c Kommunalbestyrelsen PPR  

Vejlednings- og skoleindsats der sikrer 
uddannelsesparathed ved afslutningen af 9. klasse 

§ 2 Kommunalbestyrelsen 
Ungdommens 

uddannelsesvejledning 
I samarbejde med skolens leder 

     

Partnerskaber og sponsorater 

Partnerskaber mellem den enkelte skole og lokale 
aktører 

§ 3 Skoleleder  
Indenfor de mål, rammer og principper, 

som kommunalbestyrelsen og 
skolebestyrelsen har fastsat 

Partnerskaber mellem den enkelte skole og 
Kulturskolen, Ungdomsskolen og det lokale 
foreningsliv 

§ 3 Skoleleder   

Modtagelse af gaver mv.  § 49 Skoleleder  
Indenfor de rammer, der er fastsat af 

kommunalbestyrelsen 

Sponsorering af undervisningsmidler § 49 Skoleleder  
Indenfor de retningslinjer, som 
skolebestyrelsen har fastsat 

     

Fravær 

Ansvar for tilsyn med den enkelte elevs fravær 
samt indberetning af ulovligt fravær på mere end 
15% for ét kvartal 

§ 39 Skoleleder  BEK nr. 1063 af 24/10/2019 

Afgørelse omkring standsning af børne- og 
ungeydelse ved elevfravær på mere end 15% 
indenfor ét kvartal 

§ 155c* Kommunalbestyrelsen 
Myndighed, Center for 

Børn og Familie 
BEK nr. 1063 af 24/10/2019 
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Gældende pr. 1. august 2021 

Godkendt med ændringer af kommunalbestyrelsen den 22. september 2022 


