
Skolebestyrelsens 
rolle og ansvar



Lovhierarkiet omkring folkeskolen

➢Folkeskoleloven er den ramme 
kommunalbestyrelsen arbejder inden 
for på folkeskoleområdet.

➢Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i 
Aarhus Kommune, er den ramme 
kommunalbestyrelsen sætter for 
skolebestyrelsernes arbejde.



Formålet med 
skolebestyrelsen

➢ at sikre forældre og medarbejdere 
indflydelse på principperne for 
skolens daglige virke.

➢ at bidrage til, at der opnås det 
bedst mulige samarbejde mellem 
forældre, medarbejdere og 
skolens ledelse. 



Skolebestyrelsens 
4 overordnede 
arbejdsopgaver

1. Tilsyn med hele skolens virksomhed, dog undtaget personale- og elevsager 

2. Påvirkning af skolens retning gennem udformning af principper for alle vigtige dele af skolens virksomhed og ved at 
stille spørgsmål – og udnytte udtaleretten i kommunen 

3. Beslutningskompetence vedr. skolens udviklingsplan, budget, ordensregler, værdiregelsæt og eventuel madordning 

4. Udtaleret, udtalepligt, forslag og indstillinger



Styrelsesvedtægten

➢ Byrådet har til skolebestyrelsen delegeret kompetencen til at fastsætte 
principper for arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelse for SFO, inden 
for de af byrådet fastsatte rammer.

➢ Byrådet har delegeret til skolebestyrelsen – inden for rammerne af de 
nationale bestemmelser – at beslutte proceduren for valg til 
skolebestyrelsen.

➢ Byrådet har delegeret til skolebestyrelsen at beslutte, om der skal vælges 
flere end to medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.

➢ Byrådet har delegeret til skolebestyrelsen at beslutte, om op til to 
pladser i bestyrelsen skal tildeles repræsentanter fra det lokale erhvervs-
og foreningsliv, eller fra de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner.

https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-
indflydelse/foraeldresamarbejde/skolebestyrelse-og-foraeldreraad-i-sfo/

https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/foraeldresamarbejde/skolebestyrelse-og-foraeldreraad-i-sfo/


Skolelederen

➢ Skolelederen er ansat af kommunen. Han/hun har den strategiske, 
administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for 
skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og byrådet, jf. 
folkeskolelovens § 45. 

➢ Skolelederen træffer beslutninger om skolens daglige drift inden for 
rammerne af folkeskoleloven, styrelsesvedtægten og skolebestyrelsens 
fastlagte principper. 

➢ Skolelederen er ansvarlig for, at skolebestyrelsens beslutninger ligger 
inden for rammerne af lovgivningen, byrådets beslutninger, 
administrative bestemmelser samt overenskomster og øvrige rettigheder 
vedrørende de ansattes vilkår.



Hvad kræver det af 
forældrerepræsentanter?

Praksis:

Vi har på nuværende tidspunkt ca. 8 møder om året.
Møderne bliver styret ud fra en dagsorden, der bliver sendt ud i god tid, så alle har mulighed for at 
forberede sig til de enkelte punkter. 

I nogle tilfælde vil der være lidt læsestof, som skal læses inden mødet.

Derudover arbejdes der i underudvalg omkring principper, der er deltagelse i kommunale møder m.m.

Skolebestyrelsens medlemmer repræsenterer bredt:

Forældrevalgte repræsenterer alle forældre

Medarbejdervalgte repræsenterer alle medarbejdere

Spørgsmål:

Hvad betyder det i praksis?

Hvordan får I svar på spørgsmål, så I kan have drøftelser og træffe beslutninger?

Hvordan laver I et godt princip?

Hvad gør vi, når henvendelser osv. ikke er en del af jeres opgaveområde?


