Forretningsorden for bestyrelsen
§ 1. Bestyrelsen består af:
Stk. 1.1

2 medlemmer valgt af Byrådet.

Stk. 1.2

3 repræsentanter fra organisationer eller sammenslutninger med særlig interesse for ungdomsområdet, herunder arbejdsmarkedets parter.
Heraf skal én være fra de lokale ungdomsuddannelser

Stk. 1.3

2 elevrepræsentanter (én fra dagundervisningsområdet og én fra
fritidsområdet)

Stk. 1.4

2 medarbejderrepræsentanter (én fra henholdsvis
dagundervisningsområdet og én fra fritidsområdet)

Stk. 1.5

2 repræsentanter for forældre (én for forældre til elever i Xclass og én
for forældre til elever i kommunens 7.-10 klasser)

Stk. 2

Der vælges stedfortrædere for samtlige medlemmer

§ 2. Repræsentanterne for Byrådet og deres stedfortrædere vælges af denne indenfor
eller udenfor dens medlemskreds, snarest muligt efter hvert kommunalvalg. Valget er
gældende til Byrådet har udpeget medlemmer efter næste kommunalvalg.
Stk. 2. Repræsentanterne for organisationerne eller sammenslutninger og deres
stedfortrædere vælges af Byrådet efter forslag fra de stedlige organisationer. Valget
finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg og er gældende til Byrådet har
udpeget medlemmer efter næste kommunalvalg.
Stk. 3. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges af og blandt elever i
henholdsvis Xclass’ elevråd og ungdomsskolens elevråd. Valget foregår ved skoleårets
start og er gældende for en periode på ét år.
Stk. 4. Valg af medarbejderrepræsentanter foregår ved, at den overordnede leder
hvert andet år i anden halvdel af sæsonen, indkalder samtlige medarbejdere, der
arbejder på henholdsvis dagundervisningsområdet og fritidsområdet, til hver deres
valghandling. Indenfor hvert område kan alle medarbejdere stemme på alle
kandidater, og hver medarbejder har én stemme. Den medarbejder fra hvert af
områderne, der får flest stemmer, er valgt. Èn stedfortræder vælges efter samme
fremgangsmåde. Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de personer, der står
lige i stemmer. Valget er gældende for en periode på to år. Ophører en medarbejder
med at arbejde på afdelingen, indtræder stedfortræderen.
Stk. 5. Valg af forældrerepræsentanten for Xclass foregår ved at forældre til
kommende elever på Xclass indbydes til en valghandling i forbindelse med et

forældremøde i maj. Valgbare og stemmeberettigede er forældre til elever i Xclass det
kommende skoleår. Valgperioden er ét år.
Valg af forældrerepræsentanten for elever i kommunens 7.- 10. klasser foregår ved at
forældre til elever i 7.- 10. klasse i det kommende skoleår udvælges fra de
skolebestyrelser, som er opført på den af CFS udarbejdede turnusliste. Valgbare og
stemmeberettigede er forældre til elever i kommunens 7.-10. klasser det kommende
skoleår. Valgperioden er 4 år.
Stk. 6. Bestyrelsen tiltræder 1. august.
§ 3. Alle medlemmer har stemmeret. Elevrepræsentanterne må dog ikke overvære
behandling af sager vedrørende enkeltpersoner og har ikke stemmeret i disse sager.
§ 4. Den overordnede leder er sekretær for Bestyrelsen og deltager i dennes møder
uden stemmeret.
Stk. 2. Den overordnede leder kan indkalde andre i ledelsesteamet til at bistå med
sekretæropgaven.
§ 5. På bestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en
formand og en næstformand ved bundet flertalsvalg blandt de nævnte repræsentanter
i § 1 stk. 1.1, stk. 1.2 samt forældrerepræsentanten valgt for 4 år i stk. 1.5.
Formandsvalget gælder for valgperioden.
Mødevirksomhed og forretningsorden
§ 6. Bestyrelsen udøver alene sin virksomhed gennem møder. Møderne afholdes for
lukkede døre.
Stk. 2. Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles
spørgsmål af særlig interesse for dem, eller når pågældende kan bidrage til belysning
af en sag.
§ 7. Bestyrelsen afholder møde, så ofte som formanden eller 3 af medlemmerne med
angivelse af punkter til dagsordenen finder det fornødent, dog minimum 4 gange inden
for et skoleår i en fastlagt møderække.
Stk. 2. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage
inden mødet dagsordenen med eventuelle bilag til medlemmerne. Såfremt et medlem
ønsker et punkt optaget på dagsorden, skal det meddeles formanden senest 8 dage
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.

§ 8. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, indtræder stedfortræderen for resten af
valgperioden. Er der ved et medlems udtræden ingen stedfortræder, foretages
suppleringsvalg for resten af valgperioden.
Stk. 2. Er en mødedeltager forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, indkalder
bestyrelsens sekretær så vidt muligt stedfortræderen.
§ 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til
stede.
Stk. 2. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens
stemme udslaggivende.
§ 10. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de personligt er
til stede ved afstemningen.
§ 11. Formanden – og ved dennes forfald næstformanden – leder bestyrelsens møder
og drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.
§ 12. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen
anføres for hvert møde, hvilke personer, der har været til stede.
Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af 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. Den overordnede leder er bestyrelsens sekretær og sørger for, at bestyrelsens
protokol bliver ført under møderne.
§ 13. Der modtages diæter og befordringsgodtgørelse i henhold til Slagelse
Kommunes retningslinjer.
§ 14. Bestyrelsen afgiver en årlig beretning.

Denne forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen d. 27.09.2012 og er gældende fra
denne dato.

