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KAPITEL 1
Furesø Kommunes skolevæsen
Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klassesskolen
Skolerne er:
 Hareskov Skole
 Lille Værløse Skole
 Søndersøskolen
 Syvstjerneskolen
 Lyngholmskolen
 Solvangskolen
 Stavnsholtskolen
 Egeskolen (10. klasseskolen)
Der er knyttet kommunale fritidsordninger (Furesø Fritidsordning – FFO) til alle grundskolerne, således at der
er FFO 1 (0. – 3. klasse) på alle grundskoler og FFO 2 (4. – 6. klasse) på Hareskov Skole, Lille Værløse Skole,
Syvstjerneskolen, Søndersøskolen og Lyngholmskolen.
FFO 3 (7. – 9. klasse) er samlet på tre skoler, nemlig Hareskov Skole, Lille Værløse Skole og Lyngholmskolen.

Med udgangspunkt i Vision Furesø og Byrådets særlige vision på børne- og ungeområdet i Furesø Kommune:
”alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber”,
og Børne- og Ungepolitikken samarbejder skoler og fritidsordninger ligeværdigt, og tager afsæt i et fælles ansvar for fælles børn.

KAPITEL 2
Skolebestyrelsen
Sammensætning og valg
§1
Skolebestyrelsen består på hver skole af de 7 grundskoler af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret.
Stk. 2. Skolens leder og dennes stedfortræder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.
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Stk. 3. Elevrepræsentanterne må ikke deltage i afstemningen af eller overvære den del af drøftelserne, der angår
personsager.
Stk. 4. Lederen af skolens fritidsordning deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.
§2
Forældrerepræsentanterne vælges efter reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om valg af repræsentanter til skolebestyrelser, hvortil henvises.
Stk. 2. Skolebestyrelsen ved den enkelte skole afgører i sin forretningsorden hvorvidt:
1. Forældrerepræsentanterne vælges for fire år og valget gennemføres efter, at der har været kommunalvalg.
Eller om
2. Forældrerepræsentanterne vælges for fire år og der afholdes ordinære valg efter, at der har været kommunalvalg og forskudte valg i midten af den kommunale valgperiode. Det forskudte valg skal være afsluttet
senest den 31. august det pågældende år. Ved det ordinære valg vælges 4 forældrerepræsentanter og ved
det forskudte valg vælges 3 forældrerepræsentanter.

Stk. 3. Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der
gør tjeneste ved skolen, til én fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har to stemmer. De 2 medarbejdere, der har fået flest og næstflest stemmer er valgt. To stedfortrædere
vælges efter samme fremgangsmåde.
Ved medarbejdere forstås personer under skolelederens ledelsesbeføjelser. Alene medarbejdere, der har ansættelse i hele det skoleår valget omhandler, er valgbare og valgberettiget.
Ved stemmelighed foretages lodtrækning.
Stk.4. Medarbejdernes valgperiode er et år. Valget finder sted i forbindelse med skolens planlægning af kommende skoleår.
Stk. 5. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af elevrådet/elevforsamlingen.
Valgperioden er et år. Valget finder sted i august måned.

§3
På skolebestyrelsens konstituerende møde vælger medlemmerne ved skriftlig afstemning en af forældrerepræsentanterne som formand.
Valget skal foregå som bundet flertalsvalg, det vil sige, at hvis en kandidat ved 1. afstemning opnår et absolut
flertal er vedkommende valgt. Absolut flertal vil sige, at over halvdelen af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer har stemt på kandidaten. Hvis ingen kandidat opnår et absolut flertal ved 1. afstemning afholdes en 2. afstemning.
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Hvis en kandidat ved 2. afstemning opnår et absolut flertal er vedkommende valgt. Hvis der ved 2. afstemning
kun afgives stemmer på én kandidat er vedkommende valgt. Hvis 2 eller flere kandidater står lige, afholdes en 3.
afstemning.
Ved 3. afstemning kan der kun stemmes på de 2 kandidater, der opnåede flest stemmer ved 2. afstemning. Ved
stemmelighed efter 2. afstemning trækkes der lod om, hvem der kan stemmes på i 3. afstemning. Hvis for eksempel 3 kandidater hver har fået 2 stemmer trækkes der lod om
hvilke 2, der kan stemmes på ved 3. afstemning. Har en kandidat opnået 3 stemmer og 2 andre 2 stemmer, trækkes der lod om, hvem af de 2 sidste, der kan deltage i 3. afstemning.
I 3. afstemning er den af de 2 kandidater der har fået flest stemmer valgt. Ved stemmelighed trækkes lod.
stk. 2. Valg af næstformand foregår på tilsvarende måde.

Mødevirksomhed
§4
Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre
Stk. 2. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.
Stk. 3. Skolebestyrelsen er forpligtet til at give FFOens forældreråd eller bestyrelse og FFOens leder mulighed
for at udtale sig i alle spørgsmål vedrørende FFOen.
§5
Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde deltager så vidt muligt nærmeste suppleant.
§6
Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer
ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen.
Stk. 2 Formanden fastsætter tid og sted for møderne
§7
Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel.
Stk. 2 Formanden udarbejder en dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det
meddeles formanden senest 8 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 forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.
Stk. 4. FFO lederen og FFOens forældreråd orienteres om indkaldelsen til møde i skolebestyrelsen med mindst
14 dages varsel.
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Stk. 5. Formanden sender senest 4 hverdage inden mødet til orientering til FFO lederen og FFOens forældreråd
en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt FFO lederen eller et medlem af FFOens forældreråd ønsker et punkt
optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 hverdage før mødet afholdes.
Stk. 6 I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde i skolebestyrelsen med kortere varsel. I de tilfælde
skal formanden orientere FFO lederen og FFOens forældreråd snarest muligt og så vidt muligt underrette om de
sager, der skal behandles på mødet.
§8
Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

§9
Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under disse.

§ 10
Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal
Stk. 2 Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende
§ 11
Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke
personer der har været til stede. Beslutningsprotokollen føres digitalt, og udsendes pr. mail efter hvert møde.
Godkendelse af beslutningsprotokollen sker ligeledes pr. mail ved de medlemmer, der har deltaget i mødet.
Stk. 2 Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser
og beslutninger.
Stk. 3 Skolens leder eller dennes stedfortræder fører under møderne bestyrelsens protokol.
§ 12
Skolebestyrelsen kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden.

§ 13

Vederlag/diæter
Der udbetales ikke vederlag/diæter og der ydes ikke erstatning for dokumenterede merudgifter i forbindelse med
varetagelse af medlemskab af en skolebestyrelse.

Skolebestyrelsens beføjelser
§ 14
Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed som beskrevet i folkeskolelovens § 44. Suppleret med hvilke mål og
rammer, der er fastsat af byrådet jf. § 40 i folkeskoleloven og som fremgår af bilaget til denne vedtægt.
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KAPITEL 3
Egeskolen
§ 15
Skolebestyrelse på Egeskolen, hvor undervisningen af 10. klasserne er samlet, fungerer efter samme regler som
er gældende for bestyrelserne på de øvrige skoler.
Dog er der enkelte undtagelser, som er beskrevet i dette kapitel

Sammensætning og valg
Stk. 2 Forældrerepræsentanterne vælges på et forældremøde i maj måned.
Stk. 3 Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af eleverne ved simpelt flertal.
Hver elev har én stemme. De 2 elever, der har fået flest og næstflest stemmer er valgt. To stedfortrædere vælges
efter samme fremgangsmåde. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Valget finder sted i august måned og valgperioden er skoleåret.

KAPITEL 4
Elevrådet
§ 16
Skolens elever danner et elevråd. Valg til elevråd finder sted senest i august måned og gælder for skoleåret.
Stk. 2. Møderne afholdes i undervisningstiden.
Stk. 3. Skolen stiller et egnet lokale m.v. til rådighed for elevrådsarbejdet og skal i øvrigt støtte eleverne i deres
deltagelse i elevrådsarbejdet.
Stk. 4. Elevrådet er rådgivende for skolens leder. Det skal udtale sig om alle spørgsmål, der forelægges af skolens leder og skolebestyrelsen og kan udtale sig om alle forhold på skolen.
Stk. 5 Elevrådet fastsætter selv sin forretningsorden.
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KAPITEL 5
Fælles rådgivende organer
Fælles elevråd
§ 17
Der kan vælges et frivilligt fælles elevråd. Elevrådet ved hver af kommunens skoler udpeger to medlemmer til
fælles elevrådet. Valget finder sted i august måned og gælder for skoleåret.
Stk. 2. Fælles elevrådet vælger formand ved simpelt flertal. Hver elev i Rådet har en stemme.
Stk. 3. Der stilles en kontaktlærer og økonomiske midler til rådighed for rådets arbejde. Der arrangeres kurser
for rådets medlemmer.
Stk. 4. Fælleselevrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Fælles forældreråd
§ 18
Der kan vælges et frivilligt fælles forældreråd. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer ved hver af kommunens skoler udpeger ét medlem til fælles forældrerådet.
Stk. 2. Fælles forældrerådet vælger formand ved simpelt flertal. Hvert medlem i Rådet har en stemme.
Stk. 3. Møderne afholdes på skift på skolerne, som på skift stiller lokaler til rådighed.
Stk. 4. Fælles forældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Samråd
§ 19
Til drøftelse af skolevæsenets vilkår og udvikling indbyder Børne- og Skoleudvalget 3 gange årligt ét samråd
bestående af ét forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem fra hver skole, 2 elevrepræsentanter valgt af og blandt
fælleselevrådets medlemmer, 3 medarbejderrepræsentanter. I møderne deltager én skoleinspektørrepræsentant,
én repræsentant for FFO lederne, skolechefen og forvaltningens direktør.
Stk. 2. Møderne er af rådgivende karakter.
Stk. 3. Samrådet fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4. Samrådet kan ekstraordinært indkaldes af formanden eller 3 medlemmer.
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Stk. 5. Ét af de tre årlige møder afholdes som et udvidet samrådsmøde, hvortil ét forældrevalgt medlem af forældrerådet fra hver FFO inviteres. Dagsordenen på disse møder målrettes samspillet mellem skole og fritid og indholdet i FFOerne.
Stk. 6. Ét af de tre årlige møder afholdes som et fællesmøde for samrådene på skole- og dagtilbudsområdet.

Den åbne skole
Skolen skal åbne sig over for det omgivende samfund og der skal skabes inddragelse af det lokale idræts-, kultur
og foreningsliv samt det lokale erhvervsliv.
Til drøftelse af udviklingen af det gensidige samarbjede indkaldes en gang årligt til et dialogmøde mellem Samrådet og repræsentanter for det lokale idræts-, kultur og foreningsliv, repræsentanter fra det lokale erhvervsliv
samt repræsentanter for Marie Kruse Skole og repræsentanter for de private fritidstilbud.

KAPITEL 6
Ikrafttræden
Denne vedtægt med tilhørende bilag 1 og 2 træder i kraft 1. 1. august 2014 og erstatter vedtægt af 1. januar 2011
for Furesø Kommunes skolevæsen vedtaget af Byrådet den 22. december 2010.

Vedtaget
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