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UGLEGÅRDSSKOLEN
Forretningsorden for skolebestyrelsen
Skolebestyrelsens sammensætning
1. Skolebestyrelsen ved Uglegårdsskolen består af 7 forældrerepræsentanter, 2
elevrepræsentanter og 2 personalerepræsentanter, der alle ifølge den kommunale
styrelsesvedtægt har stemmeret. Det tilstræbes, at repræsentation for specialklasserne
udgør mindst 1 medlem, hvis der er specialklasser på mindst 3 klassetrin.
2. Forældrerepræsentanterne vælges for en periode på fire år. Der afholdes forskudt valg
hvert andet år. I 2020 er der tre forældrerepræsentanter på valg, og i 2022 er der fire
forældrerepræsentanter på valg og således fremdeles.
3. Afgående forældrerepræsentanter fratræder hvervet den 31. juli, og den nye
skolebestyrelse tiltræder den 1. august.
4. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder efter folkeskolelovens bestemmelser og
den kommunale styrelsesvedtægt.
Møder
1. Skolebestyrelsens møder er omfattet af tavshedspligt.
2. Drøftelser og beslutninger i personsager må ikke overværes af elevrepræsentanterne.
3. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til – uden stemmeret - at deltage i bestyrelsens
møder, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.
4. Der kan udpeges en repræsentant fra en lokal forening eller det private erhvervsliv, til at
deltage i en kortere eller længere periode på møderne alt efter hvad der giver mening, jvf.
kommunens styrelsesvedtægt .
5. Skolebestyrelsens suppleanter indkaldes som beskrevet i note 2.
6. Årets møder fastlægges ved skoleårets start. Formanden kan indkalde til ekstraordinært
møde med angivelse af emner til mødet. Derudover kan der med angivelse af dagsorden
indkaldes til ekstraordinært møde, hvis en tredjedel af medlemmerne ønsker det.
7. Formanden fastsætter dagsorden, som inklusive evt. bilagsmateriale udsendes til
medlemmerne senest 5 dage før mødedagen.
8. Hvis et medlem ønsker et emne optaget på dagsorden skal det med skriftlig angivelse af
indhold og uddybende bemærkninger være formanden i hænde senest 8 dage før mødet.
9. Formanden kan desuden i særlige tilfælde indkalde til møde med kortere varsel.
10. Formanden har ansvaret for at der udarbejdes et referat efter hvert møde.
11. Referatet skal udsendes til medlemmerne senest 5 arbejdsdage efter mødedagen.
12. Formanden er mødeleder i bestyrelsens møder, og de forældrevalgte medlemmer er efter
tur ordstyrere.
13. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning.
14. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til fælles drøftelse af skolens
virksomhed.
Beslutninger
1. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til
stede, og antallet af forældrerepræsentanter udgør halvdelen af de fremmødte.
2. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger ved personligt fremmøde.
3. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende.
4. Formanden eller en tredjedel af medlemmerne kan forlange skriftlig afstemning.
5. Der føres referat med bestyrelsens beslutninger, og ethvert medlem kan forlange
afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger.

6. De fremmødte medlemmer underskriver ved mødets slutning et særligt underskriftsblad,
som er bilag til referatet.
7. Referatet fra mødet sendes til medlemmerne senest 5 arbejdsdage efter mødet og det
godkendes endeligt på det efterfølgende ordinære møde.
Formanden
1. Formanden og næstformanden udpeges blandt forældrerepræsentanterne.
2. Formandsvalg
På skolebestyrelsens konstituerende møde vælges formand og næstformand ved ” bundet
flertalsvalg”.
Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende
medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning.
Ved 2. afstemning er den kandidat valgt, der opnår stemmer fra et flertal af de
tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende.
Bringer 2. afstemning heller ingen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved
2. afstemning har fået flest stemmer, således at det i tilfælde af stemmelighed afgøres ved
lodtrækning, hvilke to der ved det bundne valg(3.afstemning) skal stemmes på. Står
stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning.
Valget ledes af det forældrevalgte skolebestyrelsesmedlem, der er ældst af alder.
3. Formanden tegner bestyrelsen udadtil, men også næstformand eller andre af bestyrelsen
udpegede medlemmer kan repræsentere bestyrelsen i særlige sager.
4. Formanden kan afgøre presserende sager, der ikke kan afvente næste bestyrelsesmøde.
Afgørelsen forelægges til orientering på næste møde.
Forretningsordenen
1. Denne forretningsorden er vedtaget på bestyrelsesmøde den 7. november 2018.
2. Forretningsordenen kan ændres på et ordinært møde, når der i forvejen er udsendt
skriftligt formuleret forslag herom.
3. Skolebestyrelsen kan som note til denne forretningsorden angive bestemmelser om,
hvordan den kommunale ordning om forældreråd i skolens SFO – virksomhed skal
udmøntes.
Suppleanter
Skolebestyrelsens suppleant-ordning fastlægges, på første møde, når bestyrelsen konstituerer sig.

For skolebestyrelsen 2018-2020 gælder denne ordning:
Suppleanter kan deltage i skolebestyrelsens møder og arbejde i øvrigt, men en suppleant har kun
stemmeret til møderne, når den pågældende er formelt indkaldt som suppleant som
repræsentant for et fraværende bestyrelsesmedlem. Er et skolebestyrelsesmedlem forhindret i at
deltage i et bestyrelsesmøde, meldes afbud til skolens sekretariatsleder. Pågældende indkalder
suppleanten, der står øverst på suppleant listen, såfremt dette er nødvendigt for at bestyrelsen er
beslutningsdygtig.
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