
 

 

Høring af styrelsesvedtægt for skoleområdet 

 

 

 

 

 

 

Kære høringsparter 

 

Udkast til styrelsesvedtægt for skoleområdet sendes i høring i skolebestyrel-

ser, MED-system, Slagelse Kommunale Elevråd (SKE), DLF og BUPL. 

 

Høringen foregår i perioden: 

Fredag den 18. august til fredag den 6. oktober 2017. 

 

Læg jeres høringssvar i KMD sag nr. 330-2017-57694 eller sendt det til 

centerforskole@slagelse.dk 

 

 

Høringssvarene vil indgå i den videre behandling af styrelsesvedtægten i 

Uddannelsesudvalget den 6. november 2017 og i Byrådet den 27. november 

2017. 

 

Ændringer i forhold til gældende styrelsesvedtægt  

Udkast til styrelsesvedtægt er opdateret i forhold til nye bekendtgørelser, 

budgettal, links samt tidligere politiske og administrative beslutninger. 

  

Administrationen har derudover forslag til følgende ændringer: 

 

1. Kap. 2.1. (Sammensætning af skolebestyrelsen), §1, stk.4: “Stedfortræ-

dere for repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddan-

nelsesinstitutioner eller lokale foreninger skal være personlige stedfortræ-

dere”. Administrationen anbefaler at teksten udgår, så det bliver en decen-

tral beslutning, hvorvidt det skal være personlige stedfortrædere.  

 

2. Kap. 2.1. (Sammensætning af skolebestyrelsen), §1, stk.5: ”SFO-leder 

deltager uden stemmeret i punkter af relevans for hans/hendes arbejds-

område” ændres til ”SFO- eller indskolingsleder deltager uden stemmeret i 

punkter der er særlig relevante for skolepædagogerne”. Administrationen 

anbefaler, at intentionen bliver tydeligere, hvormed der sikres en tråd mel-

lem skolepædagogerne og skolebestyrelsen. 

 

Center for Skole 

Torvegade 24, 2. sal 

4200 Slagelse 

 

centerforskole@slagelse.dk 

18. august 2017 

mailto:centerforskole@slagelse.dk
mailto:centerforskole@slagelse.dk


 

Side2/3 

3. Kap. 2.1 (Sammensætning af skolebestyrelsen), §3, stk.2: ”Kandidatfor-

slag (medarbejderrepræsentanter) afleveres til skolelederen, der senest 8 

dage før valgets afholdelse offentliggør kandidaternes navne. Ved valg-

handlingen, der afholdes som en skriftlig afstemning, tildeles hver medar-

bejder én stemme. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. De 

medarbejdere der har opnået flest stemmer er valgt”.  

Administrationen anbefaler at teksten udgår, så flere detaljer omkring 

valghandlingen bliver en decentral beslutning. I øvrigt er det en gentagelse 

at alle medarbejdere har hver én stemme, da det står to gange i §3.   

 

4. Kap. 2.3 (Skolebestyrelsens mødevirksomhed), §7: ”Byrådet yder fast ve-

derlag til…” ændres til ”Byrådet yder diæter til…”. 

Det fremgår af Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser til byråds-

medlemmer mfl., at forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser 

modtager diæter.  

Administrationen er blevet opmærksom på, at dette regelsæt er blevet 

fulgt og anbefaler, at teksten i styrelsesvedtægten er i overensstemmelse 

med praksis. 

 

5. Kap 2.5 (Elevråd): Administrationen anbefaler, at der indsættes et afsnit 

om elevråd, herunder det nyoprettede fælles elevråd.  

Administrationen anbefaler desuden, at Slagelse Kommunale Elevråd 

(SKE) har høringsret på beslutninger der vedrører skoleområdet. 

 

6. Kap. 3 (Regler for valg af forældrerepræsentanter) punkt 1: ”Valgbestyrel-

sen består af skolens leder som formand for valgbestyrelsen, formanden 

for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgå-

ende skolebestyrelse” ændres til ”Valgbestyrelsen består af skolens leder 

samt en eller flere forældrerepræsentanter fra den afgående skolebesty-

relse”.  

Administrationen anbefaler, at der bliver større decentralt råderum i for-

hold til nedsættelse af valgbestyrelse. 

 

7. Kap. 3 (Regler for valg af forældrerepræsentanter) punkt. 6: ”Tvivls-

spørgsmål vedr. valget afgøres af Uddannelsesudvalget” ændres til ”Tvivls-

spørgsmål vedr. valget afgøres af Center for Skole”. Samtidig ændres 

”Omvalg kan ske efter regler fastsat af Uddannelsesudvalget” til ”Omvalg 

kan ske efter regler fastsat af Center for Skole”. 

Administrationen anbefaler, at Center for Skole får kompetencen til at af-

gøre tvivlsspørgsmål ved valg, samt regler ved evt. omvalg efter godken-

delse fra skolebestyrelsen. 

 

8. Kap. 3 (Regler for valg af forældrerepræsentanter) punkt 7: Administratio-

nen anbefaler at tekst om mulighed for udpegning af eksterne medlemmer 
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udgår, da det er gentagelse af, hvad der allerede fremgår i §1, stk.2, §2, 

stk.3 og §7. 

 

9. Kap. 5.3. (Frit skolevalg):”I Slagelse kommune er det bestemt, at en skole 

ikke er forpligtet til at optage elever fra andre skoledistrikter, når elevtallet 

i en klasse er 25 eller derover” erstattes af ”Skolelederen skal afvise an-

søgninger om indskrivning af elever der bor i andre skoledistrikter eller i 

andre kommuner, hvis der gennemsnitligt er 25 eller flere elever i de etab-

lerede klasser på det pågældende klassetrin. Center for Skole kan i særlige 

tilfælde træffe beslutning om at fravige dette krav”. 

Administrationen anbefaler ændringen, da det i højere grad vil sikre plads 

til distriktets tilflyttere i de etablerede klasser. Desuden vil en tilladelse til, 

at Center for Skole kan beslutte at kravet fraviges, give mulighed for at 

tage hensyn til elever, hvor særlige omstændigheder taler for, at eleven 

optages på en bestemt skole.      

 

10. Kap. 5.3. (Frit skolevalg): Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle øn-

sker ved frit skolevalg anbefaler administrationen, at der efter søskende-

kriteriet indsættes følgende kriterie: ”Kommunens børn optages før børn 

fra andre kommuner”.  

 

11. Kap. 5.3. (Frit skolevalg): Administrationen anbefaler, at følgende indsæt-

tes: ”Center for Skole kan i særlige tilfælde træffe beslutning om suspen-

sion af det frie skolevalg for at beskytte særligt sårbare klasser/klassetrin 

ud fra saglige kriterier. Suspensionen gives for en tidsbegrænset periode”.  

 

12. Kap. 5.3. (Frit skolevalg): Følgende tekst er indsat: ”Når en elev er påbe-

gyndt sin skolegang, har eleven ret til at fortsætte på den samme skole, 

selvom eleven flytter uden for skoledistriktet eller kommunen”.   

Det er almindelig praksis, hvis forældre ønsker det. Administrationen an-

befaler, at det skal være forældrenes rettighed.  

 

13. Kap. 5.3. (Frit skolevalg):”Skoleskift sker den 1. eller 15. i en måned”. 

Administrationen anbefaler at teksten udgår, så det bliver en decentral be-

slutning. Samtidig kan det undgås, at elever kan komme til at gå for 

mange dage uden et skoletilbud.   

 

 

Med venlig hilsen  

 

Center for Skole 


