
 

 
 

 

Princip for skolebestyrelsen ved Gyvelhøjskolen 

Gyvelhøjskolen skal have en skolebestyrelse, som er et samarbejde mellem forældre, 
elever og skolens personale om udviklingen af skolen.  

Skolebestyrelsens medlemmer 

Skolebestyrelsen skal bestå af: 

• Repræsentanter for forældrene.  
Forældrerepræsentanterne skal være valgt af og blandt personer, der har 
forældremyndigheden over børn indskrevet i skolen. 
Forældrerepræsentanterne skal være i flertal og har syv pladser i 
skolebestyrelsen. Formanden for skolebestyrelsen udpeges blandt 
forældrerepræsentanterne. 

• Repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere.   
Personalerepræsentanterne skal være valgt af og blandt medarbejdere på 
skolen, og der skal være to i skolebestyrelsen. 

• Repræsentanter for eleverne.  
Elevrepræsentanterne skal være valgt af og blandt elever på skolen, og 
formanden og næstformand i elevrådet har plads i skolebestyrelsen, således 
at der er repræsentation fra både det lille- og det store elevråd. 

Der findes tillige suppleanter for medlemmer med stemmeret på de møder, hvor de 
indkaldes som suppleant. 

Skolebestyrelsesmøderne er lukkede. Det betyder, at det som udgangspunkt kun er 
de faste bestyrelsesmedlemmer, der må deltage i møderne.  Skolebestyrelsen kan 
dog invitere gæster til drøftelse af dagsordenspunkter, som har særlig interesse for 
gæsterne. Disse har aldrig stemmeret. 

 

Valg og valgperiode 

• Forældrerepræsentanternes valgperiode er som udgangspunkt fire år. Ved 
udtrædelse i valgperioden, overtager det medlem den resterende 
valgperiode.                                                        

• De øvrige medlemmers valgperiode er ét år.  
• Gyvelhøjskolen har ansøgt og fået tilladelse til at afholde forskudt valg til 

skolebestyrelsen, således at halvdelen af forældrerepræsentanterne er på 
valg hver andet år. 

• Valg til skolebestyrelsen finder altid sted i lige kalenderår og skal være 
afsluttet seneste 31. maj iht. styrelsesvedtægterne i Skanderborg 
Kommune.  

• Det er ikke borgerligt ombud at være i skolebestyrelsen. 
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Skolebestyrelsens opgaver 

Skolebestyrelsens opgave er eksempelvis: 

• at fastsætte principper for skolens virksomhed: 
o Undervisningens organisering  
o Samarbejdet mellem skole og hjem og skolens og forældrenes ansvar i 

samarbejdet 
o Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen 
o Arbejdets fordeling mellem lærerne 
o Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden 
o Lejrskoleophold, udsendelse i praktik og lignende 
o Skolefritidsordningens virksomhed. 

 
• at godkende skolens budget og undervisningsmidler.  

• at fastsætter ordensregler og værdiregelsæt for skolen. Disse regler skal 

bidrage til elevernes trivsel og til et godt undervisningsmiljø på skolen.  Som 
eksempel nævnes anti-mobbepolitik og politik for it og digitale 
devices. 

• at afgive en årlig beretning 

Godkendt i skolebestyrelsen d. 23. september 2021  

 

 


