
FORRETNINGSORDEN 
Skolebestyrelsen, Højmeskolen 
 
 
Denne forretningsorden giver en række praktiske anvisninger for arbejdet i vores 
skolebestyrelse. Formålet hermed er at sikre, at vi alle ved hvordan vores samarbejde virker, 
og at vi alle er bekendte med de forventninger, vi skal leve op til. 
 
Nærværende dokument supplerer: 
Bekendtgørelse om lov for folkeskolen, særligt paragraf 42-44 (Folkeskoleloven) 
Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Odense Kommune (OKS) 

Bestyrelsen 
Skolebestyrelsens arbejde er politisk, og tjener det formål, at sætte retning for skolens 
daglige ledelse og drift. Bestyrelsens gør dette primært ved at udforme principper, og føre 
tilsyn med implementeringen af disse. 
 
Skolebestyrelsen har pligt til at, 

● afgive beretning, 
● fastsætte ordensregler og værdisæt, 
● invitere skolens forældre til mindst ét årligt møde, 
● give høringssvar, 
● fastsætte principper, 
● føre tilsyn med principper og med skolens økonomi, og 
● godkende skolens budget (hænger dette sammen med principperne?) 

 
Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter - heraf mindst én repræsentant for 
profilklasserne, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, alle med 
stemmeret. Skolens leder og souschef varetager bestyrelsens sekretæropgaver og deltager i 
bestyrelsens møder, uden stemmeret. (Suppleanter?)  
 
Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde hvor der vælges en formand og en 
næstformand blandt forældrerepræsentanterne. 

Bestyrelsens møder 
Der afholdes ordinære bestyrelsesmøder 11 gange årligt - ét møde hver måned med 
undtagelse af juli. Datoer for de ordinære bestyrelsesmøder planlægges ét år ad gangen. 
Formanden fungerer som mødeleder. 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196651
https://www.odense.dk/-/media/images/borger/familie,-b%C3%B8rn-og-unge/skole/styrelsesvedt%C3%A6gt---godkendt-af-odense-byr%C3%A5d-pr-11,-d-,-okt,-d-,-2017.pdf?la=da


Formand og skoleleder sammensætter i fællesskab dagsorden for bestyrelsens ordinære 
møder. Dagsordenen kommunikeres til den samlede bestyrelse senest 1 uge inden mødet. 
Ethvert bestyrelsesmedlem kan få et punkt på dagsordenen hvis formanden underrettes 
herom umiddelbart inden fristen for rundsendelse af et mødes dagsorden. 
 
Skolens leder eller souschef tager referat af alle bestyrelsesmøder. Et referat skal redegøre 
for de beslutninger der træffes, samt i kort form for den proces der har ført frem til en given 
beslutningen (f.eks. forskellige alternativer, forslag eller argumenter for og imod). 
Personhenførbare oplysninger udelades fra referatet. Referatet kommunikeres til den 
samlede bestyrelse senest samtidigt med dagsordenen for det følgende møde, hvor 
referatet vil blive fremlagt til godkendelse. 
 
Følgende punkter bør indgå i dagsordenen for ethvert ordinært bestyrelsesmøde: 

● Godkendelse af referat af sidste møde 
● Nyt fra ledelsen 
● Nyt fra eleverne 
● Nyt fra arbejdsgrupper 
● Eventuelt - Der kan ikke træffes beslutninger under eventuelt, men blot orienteres og 

stilles forslag om sager til behandling på kommende møder. 
 
Bestyrelsens møder er lukkede, men bestyrelsen kan vælge at invitere gæster. Gæster har 
ingen stemmeret. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af de stemmeberettigede 
medlemmer er tilstede. Uenigheder afgøres ved et simpelt flertal blandt de 
stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.  
 
Er et bestyrelsesmedlem (personligt, via egne eller børn eller via nære bekendte) involveret i 
en sag er medlemmet inhabilt og skal forlade mødet mens sagen behandles. Ved inhabilitet 
bortfalder et bestyrelsesmedlems stemmeret. 
 
Formanden kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde med angivelse af dagsorden. 
Ligeledes kan mindst én trediedel af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer indkalde 
til ekstraordinært bestyrelsesmøde med angivelse af dagsorden. 

Samarbejdsform 
Bestyrelsen vedtager en overordnet plan over temaer/sager hvorpå der ønskes fokus ét år 
ad gangen - også kendt som et årshjul. Formålet hermed er at maksimere effekten af vores 
arbejde ved at sikre fælles fokus. Årshjulet kan naturligvis ændres løbende, hvis 
omstændigheder forårsager et ændret fokus. 
 
Meget arbejde er nødt til at ske mellem bestyrelsens møder, og arbejdsgrupper er vores 
foretrukne redskab til dette. Arbejdsgrupper udfører et konkret stykke arbejde, mens 
beslutninger afledt heraf træffes af en samlet bestyrelse. Enhver arbejdsgruppe skal have en 
meget konkret opgave og skal mødes med klare aftaler om fremskridt. 



 
Permanent har vi en arbejdsgruppe bestående af mindst ét stemmeberettiget 
bestyrelsesmedlem, som fører tilsyn med skolens økonomi ved løbende gennemsyn af 
udgifter i forhold til budget. Denne arbejdsgruppe orienterer den samlede bestyrelse 
halvårligt samt i tilfælde af større ændringer eller afvigelser. 

Samarbejdsplatform 
Alle folkeskoler i Odense kommune bruger Google Apps, og også vores arbejde i 
skolebestyrelsen tager udgangspunkt heri. På Højmeskolens Google Apps findes en folder 
som deles af alle bestyrelsens medlemmer. 
 
Vi søger at undgå at sende dokumenter til hinanden pr. email. Vi tilstræber at alle 
dokumenter placeres i vores Google Apps folder, og at vi blot sender links hertil til hinanden. 
I særdeleshed placeres dagsorden, bilag og referater til/af bestyrelsens møder i en 
underfolder til hvert møde, hvor vi alle kan tilgå dem. 
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