Styrelsesvedtægt for
Bornholms
Regionskommunes
skolevæsen
Gældende pr. 1. august 2021

Godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021

Side 1 af 13

Indhold
Forord ........................................................................................................................ 4
Kapitel 1: Skolebestyrelsen ..................................................................................... 4
Sammensætning og valg ................................................................................................... 4
§ 1 Valg af skolebestyrelse ........................................................................................................... 4
§ 2 Skolebestyrelsens sammensætning på almenskoler .............................................................. 5
§ 3 Skolebestyrelsens sammensætning på specialskoler............................................................. 5
§ 4 Generelle forhold for folkeskoler i Bornholms Regionskommune ........................................... 5
§ 6 Skolebestyrelsen på Ungdomsskolen og 10. klasseskolen .................................................... 6

Mødevirksomhed ............................................................................................................... 7
§ 7 Indkaldelse til møde ................................................................................................................ 7
§ 8 Mødeafholdelse ....................................................................................................................... 7

Forretningsorden ............................................................................................................... 8
§ 9 Skolebestyrelsens beslutninger ............................................................................................... 8
§ 10 Referat ................................................................................................................................... 8
§ 11 Øvrigt ..................................................................................................................................... 8

Skolebestyrelsens opgaver og beføjelser .......................................................................... 9
§ 13 Opgaver og beføjelser ........................................................................................................... 9
§ 14 Samarbejder .......................................................................................................................... 9
§ 15 Tilsyn, fastlæggelse af principper mv. ................................................................................... 9
§ 16 Udtalelser og forslag ........................................................................................................... 10
§ 17 Årlig beretning ..................................................................................................................... 10
§ 18 Skolens navn ....................................................................................................................... 10

Kapitel 2: Elevråd på folkeskolerne ...................................................................... 10
§ 19 Nedsættelse af elevråd ....................................................................................................... 10
§ 20 Elevrådets møder ................................................................................................................ 10
§ 21 Elevrådets opgaver ............................................................................................................. 11

Kapitel 3: Fælles rådgivende organer ................................................................... 11
Samrådet for Bornholms Regionskommunes skolevæsen ............................................... 11
§ 22 Sammensætning ................................................................................................................. 11
§23 Samrådets opgave og virksomhed ....................................................................................... 12

Fælleselevrådet ............................................................................................................... 12
§ 24 Etablering af Fælleselevrådet .............................................................................................. 12

Side 2 af 13

Kapitel 4: Ikrafttræden og ændringer .................................................................... 13
§ 25 Ikrafttræden ......................................................................................................................... 13

Bilagsfortegnelse .................................................................................................... 13

Side 3 af 13

Forord
Det følger af folkeskolelovens §41, at kommunalbestyrelsen, efter indhentet udtalelse fra folkeskolernes
skolebestyrelser, skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Bornholms Regionskommunes skolevæsen.
Nærværende vedtægt og bilag udgør sammen med gældende lovgivning rammerne for Center for Skoles
arbejde.
Styrelsesvedtægten er gældende pr. 1. august 2021.

Kapitel 1: Skolebestyrelsen
Sammensætning og valg
§ 1 Valg af skolebestyrelse
Ved enhver selvstændig folkeskole vælges en skolebestyrelse. Valget sker i henhold til
Skolebestyrelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 28 af 14. januar 2014). I §§ 5-7 i denne bekendtgørelse er det
fastlagt, hvilke personer, der kan tillægges valgret og valgbarhed.

Stk. 2
Valg af forældrerepræsentanter på almenskoler:
•

Valget af forældrerepræsentanter foregår hvert andet år, således at der vælges 3 repræsentanter i
2020 og 4 repræsentanter i 2022. Forældrerepræsentanterne vælges med samme interval
fremadrettet.

Valg af forældrerepræsentanter på specialskoler:
•

Valget af forældrerepræsentanter foregår hvert andet år, således at der vælges 2 repræsentanter i
2020 og 3 repræsentanter i 2022. Forældrerepræsentanterne vælges med samme interval
fremadrettet.

Valg af forældrerepræsentanter og suppleanter gennemføres i overensstemmelse med reglerne herfor i
Valgprocedure for valg til skolebestyrelser.

Stk. 3
Elevrepræsentanterne vælges af elevrådet for en valgperiode på ét skoleår fra august til juni. Valget finder
sted i august måned, og kan afvikles elektronisk.

Stk. 4
Medarbejderrepræsentanter vælges for en valgperiode på ét skoleår fra august til juni år ved en fælles
valghandling på skolen. Alle medarbejdere med et ansættelsesforhold på mere end 1/3 af fuld tid kan
vælges og afgive stemme, dog kan medarbejdere ved Ungdomsskolen/10. klasseskolen vælges og afgive
stemme uanset beskæftigelsesgrad. Afstemningen er skriftlig, og kan afvikles elektronisk.
Valget finder sted i forbindelse med skolens planlægning af det kommende skoleår.
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Stk. 5
Forældrerepræsentanter, der i valgperioden vælger at hjemmeundervise eller indskrive deres barn i en privat
grundskole, efterskole eller lignende, udtræder af skolebestyrelsen, jf. folkeskolelovens §43, stk. 2.

§ 2 Skolebestyrelsens sammensætning på almenskoler
Ved almenskoler består skolebestyrelsen af:
•
•
•

7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Alle skolebestyrelsens medlemmer har stemmeret.

§ 3 Skolebestyrelsens sammensætning på specialskoler
Ved specialskoler består skolebestyrelsen af:
•
•
•

5 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter

Alle skolebestyrelsens medlemmer har stemmeret.

§ 4 Generelle forhold for folkeskoler i Bornholms Regionskommune
Det gælder for skolebestyrelser på alle almen- og specialskoler (undtaget den fælles bestyrelse for
Ungdomsskolen/ 10. klasseskolen jf. § 6) i Bornholms Regionskommune, at:
•

På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af bestyrelsens
forældrerepræsentanter som formand ved simpelt flertal.

•

Skolens leder og lederen af skolens SFO deltager i skolebestyrelsens møder, men uden stemmeret.

•

Elevrepræsentanter må ikke overvære drøftelser eller deltage i afstemninger i sager, der vedrører
enkeltpersoner.

•

Forældrerepræsentanterne skal til enhver tid udgøre flertallet af skolebestyrelsens medlemmer.

•

Et flertal af forældrerepræsentanterne skal vælges af og blandt personer, der har
forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen.

•

Forældrerepræsentanternes valgperiode er 4 år, jf. folkeskolelovens § 42, stk. 9.

•

Der vælges suppleanter for alle forældre-, medarbejder- og elevrepræsentanter.
Skolebestyrelsesmedlemmerne og disses suppleanter vælges i overensstemmelse med den til
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enhver tid gældende bekendtgørelse og kommunalt fastsatte regler om valg til skolebestyrelser.
•

Den enkelte skolebestyrelse kan beslutte, at bestyrelsen udvides med op til 2 repræsentanter fra det
lokale erhvervs- eller foreningsliv eller fra lokale ungdomsuddannelser. Eksterne medlemmer er
udpeget for en 2-årig periode og tildeles ikke stemmeret. Der kan foretages en ny udpegning ved
gennemførsel af forskudte valg.

•

Der ydes fast vederlag til forældre- og elevrepræsentanter for deltagelse i skolebestyrelsernes
møder. Der ydes fast vederlag eller diæter til suppleanter efter samme regler som medlemmerne af
skolebestyrelsen. Fast vederlag ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den
pågældende deltager i møderne. For deltagelse i enkelte møder ydes alene diæter.

§ 6 Skolebestyrelsen på Ungdomsskolen
Der vælges en bestyrelse for Ungdomsskolen. Da Ungdomsskolen breder sig over 2 lovgivninger, § 4a i lov
om ungdomsskoler og § 24b i folkeskoleloven, vælges der medlemmer fra 10. klasseskolen og
Ungdomsskolen.
Sammensætningen af bestyrelsen på Ungdomsskolen fremgår af nedenstående oversigt.

Skolebestyrelsen på Ungdomsskolen

Repræsentanter, der

Repræsentanter, der

deltager i beslutninger

deltager i beslutninger

vedr. 10. klasseskolen

vedr. Ungdomsskolen

2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen
1 forældrerepræsentant fra den aktuelle kreds af
forældre til unge i 10. klasse
1 forældrerepræsentant udpeget af Samrådet for
Bornholms Regionskommunes skolevæsen

x
x
x

1 repræsentant fra Jobcentret/ Ungeporten

x

2 medarbejderrepræsentanter

x

1 repræsentant fra Campus Bornholm

x

1 repræsentant fra Bornholms Sundheds- og
Sygeplejeskole

x

x

1 repræsentant fra FH

x

1 repræsentant fra DA

x

2 elevrepræsentanter

x

x

Stk. 2
Valget til skolebestyrelsen sker i henhold til ”Skolebestyrelsesbekendtgørelsen” (BEK nr. 28 af 14. januar
2014) og Lov om Ungdomsskoler.
Valgperioden er forskellig for de enkelte medlemmer, således at:
•

Repræsentanter udpeget af kommunalbestyrelsen tiltræder 1. januar efter et kommunalvalg.
Kommunalbestyrelsens repræsentanter udpeges i forbindelse med kommunalbestyrelsens
konstituering.
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•

Medarbejderrepræsentanter for Ungdomsskolen vælges for to år.

•

Medarbejderrepræsentanter for 10. klasseskolen vælges for ét år.

•

Elevrepræsentanter vælges for ét år.

•

Forældrerepræsentanten fra 10. klasseskolen vælges for ét år. Forældrerepræsentanten vælges på
et valgmøde i august for et skoleår fra august til juni. Valgmøde og evt. afstemning afvikles efter
reglerne for de almene skoler og specialskoler. Se reglerne herfor i Valgprocedure for valg til
skolebestyrelser.

•

Repræsentanten fra Samrådet for Bornholms Regionskommunes skolevæsen udpeges på et af
Samrådets møder, dog senest i august. Der er ikke fastsat en specifik valgperiode for den udpegede
repræsentant. Deltagelse i den fælles bestyrelse ophører dog, når repræsentanten ikke længere har
et barn i den bornholmske folkeskole.

•

Øvrige repræsentanter udpeges senest i august. Regler for udpegning og funktionsperiode
fastlægges af den organisation, der foretager udpegningen. Der udpeges repræsentanter fra:
o
o
o
o
o

Jobcenteret/ Ungeporten
Campus Bornholm
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
FH
DA

Der vælges suppleanter for alle de valgte forældre-, elev- og medarbejderrepræsentanter.
Stk. 4
Bestyrelsen varetager de opgaver, der i Lov om folkeskolen og Lov om ungdomsskoler er henlagt til
skolebestyrelsen og ungdomsskolebestyrelsen. Beslutninger, der alene har betydning for ungdomsskolens
virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der repræsenterer ungdomsskolen.
Beslutninger, der alene har betydning for folkeskolens virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles
bestyrelse, der repræsenterer 10. klasseskolen jf. oversigten i § 6, stk. 1.
Stk. 5
Bestyrelsen konstituerer sig på bestyrelsens første møde, hvor formanden vælges ved simpelt flertal.

Mødevirksomhed
§ 7 Indkaldelse til møde
Der afholdes skolebestyrelsesmøde, når formanden eller når 1/3 af skolebestyrelsen ønsker det. Et sådant
ønske skal fremsættes med angivelse af punkt/ punkter, der ønskes behandlet på mødet.
Stk. 2
Formanden fastsætter tid og sted for mødet.

§ 8 Mødeafholdelse
Skolebestyrelses møder afholdes for lukkede døre.
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Stk. 2
Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne under enkelte punkter på dagsordenen, når der
behandles spørgsmål af særlig interesse for dem eller sager, hvori de har særlig ekspertise.

Forretningsorden
§ 9 Skolebestyrelsens beslutninger
Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til
stede enten fysisk eller digitalt.
Stk. 2
Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede ved enten fysisk
eller digitalt fremmøde.
Stk. 3
Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 10 Referat
Der føres referat over skolebestyrelsens beslutninger. I beslutningsreferatet anføres for hvert møde, hvilke
personer, der har været til stede. Referatet underskrives umiddelbart efter hvert møde af samtlige
tilstedeværende medlemmer af skolebestyrelsen.
Stk. 2
Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens udtalelser og
beslutninger.
Stk. 3
Skolens leder er bestyrelsens sekretær. Skolens leder eller en af skolens mellemledere tager referat på
skolebestyrelsesmøderne.
Stk. 4
Skolens leder vil i forbindelse med spørgsmål om beslutningens legalitet kunne tilføje referatet sin opfattelse.

§ 11 Øvrigt
Skolebestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
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Skolebestyrelsens opgaver og beføjelser
§ 13 Opgaver og beføjelser
Skolebestyrelsen tillægges en række opgaver og beføjelser i henhold til Lov om folkeskolen § 44.
Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i henhold til folkeskolelovens bestemmelser samt indenfor de mål
og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter jf. § 40, herunder i en eventuel handlingsplan, jf. § 40 a,
stk. 3.
Skolebestyrelsen fører i øvrigt årligt tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog undtagen personale- og
elevsager. Skolebestyrelsen kan fra skolens leder indhente enhver oplysning om skolens virksomhed, som
er nødvendig for at varetage tilsynet.

§ 14 Samarbejder
Skolerne kan indgå i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-,
folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, Kulturskolen og Ungdomsskolen, der kan bidrage til opfyldelsen af
folkeskolens formål og mål for fag og obligatoriske emner.
Stk. 2
Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen kan
fastsætte principper for samarbejdet.

§ 15 Tilsyn, fastlæggelse af principper mv.
Skolebestyrelsen fører blandt andet tilsyn med skolens virksomhed, godkender skolens budget, fastsætter
principper for samt skolens ordensregler og værdiregelsæt jf. folkeskolelovens §44.
Stk. 2
Skolebestyrelsen godkender inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer, om voksne skal
kunne deltage i folkeskolens undervisning i henhold til folkeskolelovens § 3 stk. 8, og fastsætter principper
herfor.

Stk. 3
Skolebestyrelsen godkender inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer, om skolens
virksomhed skal omfatte aktiviteter i henhold til folkeskolelovens § 3 stk. 9 (kulturcenteraktiviteter) og
fastsætter principper herfor.

Stk. 4
Hvis kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, træffer
skolebestyrelsen beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i
skolefritidsordningen. Skolebestyrelsen fastsætter principper for madordningen inden for de rammer, som
kommunalbestyrelsen har fastsat. Madordninger kan alene være et tilbud.
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§ 16 Udtalelser og forslag
Skolebestyrelsen skal udtale sig om alle spørgsmål, der forelægges skolebestyrelsen af
kommunalbestyrelsen eller det politiske fagudvalg.
Stk. 2
Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der
vedrører skolebestyrelsens virksomhed.
Stk. 3
Skolebestyrelsen kan af egen drift udtale sig om forhold, der har betydning for skolen.
Stk. 4
Skolebestyrelsen udarbejder forslag til kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner. Skolebestyrelsen
afgiver indstilling om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som
kommunalbestyrelsen har fastsat.
Stk. 5
Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om fastansættelse af ledere, lærere og pædagoger.

§ 17 Årlig beretning
Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning, og indkalder mindst én gang årligt forældrene til et fællesmøde.
Årsberetningen behandles på et sådant møde.

§ 18 Skolens navn
Skolebestyrelsen indstiller forslag om skolens navn til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kapitel 2: Elevråd på folkeskolerne
§ 19 Nedsættelse af elevråd
På alle skoler nedsættes elevråd dannet af skolens elever jf. folkeskoleloven § 46.
Stk. 2
Elevrådsmedlemmerne vælges blandt skolens elever, hvor hver elev har én stemme. De elever, der får flest
stemmer, er valgt til elevrådet.
Valget finder sted inden skoleårets ophør.
Valgperioden er for ét skoleår, og påbegyndes den 1. august.

§ 20 Elevrådets møder
Alle elevrådsmøder afholdes i skoletiden. Skolelederen eller en teamleder udarbejder forslag til
skolebestyrelsen om mødernes tidsmæssige placering og omfang.
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Stk. 2
Skolen stiller et egnet lokale mv. til rådighed for elevrådsarbejdet og skal i øvrigt støtte eleverne i deres
deltagelse i elevrådsarbejdet ved tilknytning af en kontaktlærer.

§ 21 Elevrådets opgaver
Elevrådet skal udtale sig til skolebestyrelsen og skolens leder i alle sager vedrørende skolen, der forelægges
elevrådet af skolens leder eller skolebestyrelsen. Elevrådet kan af egen drift udtale sig om forhold
vedrørende skolen, med undtagelse af personsager, som følger af Styrelsesvedtægtens § 4.

Kapitel 3: Fælles rådgivende organer
Samrådet for Bornholms Regionskommunes skolevæsen
§ 22 Sammensætning
Samrådet for Bornholms Regionskommunes skolevæsen består af 41 faste medlemmer:
•

Børne- og Skoleudvalget: 5 medlemmer

•

Skolebestyrelsesformændene for de 6 almene skoler og de 3 ødækkende skoler: 9 medlemmer

•

Medarbejderrepræsentanter for de 6 almene skoler og de 3 ødækkende skoler: 9 medlemmer
o

Medarbejderrepræsentanten vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne i den enkelte
skoles bestyrelse. Der vælges 1 repræsentant for hver af de 9 skoler.
Valget gælder for 1 år og finder sted i forbindelse med planlægningen af kommende skoleår.

•

Skolelederrepræsentanter for de 6 almene skoler og de 3 ødækkende skoler: 9 medlemmer
o

•

Der vælges 1 repræsentant for hver af de 9 skoler. Skolelederen udpeger
lederrepræsentanten. Valget gælder for 1 år og finder sted i forbindelse med planlægningen af
kommende skoleår.

Elevrepræsentanter for de 6 almene skoler og de 3 ødækkende skoler: 9 medlemmer
o

Der vælges 1 repræsentant for hver af de 9 skoler. Valget gælder for 1 år og afvikles senest i
august måned.

Stk. 2
Skolebestyrelserne udpeger en suppleant for skolebestyrelsesformanden, der indtræder i rådet ved
formandens forfald.
Ved valg af medarbejderrepræsentanter, skolelederrepræsentanter og elevrepræsentanter vælges
suppleanter for disse, der indtræder i rådet ved de valgte repræsentanters forfald.
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§ 23 Samrådets opgave og virksomhed
Samrådets opgave er at rådgive om fælles forhold i det bornholmske skolevæsen samt at tjene som
debatforum for udviklingen af det fælles skolevæsen. Rådet kan udtale sig om alle spørgsmål, der
forelægges det af kommunalbestyrelsen.
Samrådet kan af egen drift udtale sig om forhold af betydning for skolevæsenet.
Samrådet mødes mindst én gang årligt.
Stk. 2
Sekretariatsopgaven for Samrådet varetages af Center for Skole, Administration og rådgivning, som stiller
sekretær til rådighed.
Stk. 4
Rådets udtalelser fremsendes gennem centerchefen.

Fælleselevrådet
§ 24 Etablering af Fælleselevrådet
Der etableres et fælleselevråd for det bornholmske skolevæsen. Hver skole repræsenteres i Fælleselevrådet
med 2 medlemmer fra skolens elevråd. Fælleselevrådet mødes ca. 4 gange årligt.
Stk. 2
Skolechefen udpeger en kontaktlærer, der også fungerer som koordinator for det fælles elevråd, der er rådet
behjælpelig med bistand, vejledning og støtte til rådsarbejdet.
Stk. 3
Fælleselevrådet vælger forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og sekretær. Kontaktlæreren
deltager i forretningsudvalgets møder.
Stk. 4
Fælleselevrådet har til opgave at varetage elevernes fælles interesser overfor de kommunale myndigheder.
Stk. 5
Fælleselevrådet tages med på råd i alle sager, der vedrører elevernes fælles anliggender, herunder at
medvirke ved repræsentation i råd og udvalg, der oprettes til specifikke formål.
Rådet høres i spørgsmål, der vedrører elevernes fælles sikkerhed, sundhed og trivsel.
Stk. 6
Rådet kan af egen drift udtale sig om forhold, der vedrører elevernes fælles forhold.
Stk. 7
Rådet konstituerer sig selv.
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Kapitel 4: Ikrafttræden og ændringer
§ 25 Ikrafttræden
Denne styrelsesvedtægt træder i kraft den 1. august 2021.
Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.
Stk. 2
Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne jf.
folkeskolelovens § 41.

Bilagsfortegnelse
Bilaget samt Styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen udgør sammen med
gældende lovgivning rammerne for Center for Skoles arbejde. I bilaget er samlet en række konkrete
oplysninger om styringsforholdene på de bornholmske folkeskoler. Som en del af bilagsmaterialet indgår
ligeledes en kompetencefordelingsplan samt en valgprocedure for valg til skolebestyrelser i Bornholms
Regionskommune.
1. Bilag til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen
2. Kompetencefordelingsplan
3. Valg til skolebestyrelser i Bornholms Regionskommune
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