Hovedpointer i høringssvarene samt ændringer til
styrelsesvedtægt for skolerne
Høringspart

Ændringsforslag/bemærkning

Forvaltningens kommentar

Aulum-Hodsager
Skoles bestyrelse

Bestyrelsen kunne have ønsket
sig, at man i Herning Kommune
havde gået skridtet videre og
sikret bestyrelsesrepræsentation
i større omfang i forbindelse med
ansættelse af leder/ledere.

Det er afgørende, at der sikres opbakning i
skolebestyrelsen, når skolens leder
ansættes. Jævnfør folkeskolelovens §40 stk.
6 skal mindst én repræsentant fra
skolebestyrelsen deltage ved ansættelse af
skolens leder. Sådan er praksis også lige nu i
Herning Kommune, at der både er forældreog personalerepræsentation fra bestyrelsen,
når der ansættes leder. Dette præciseres
derfor i styrelsesvedtægten.

Brændgårdskolens
bestyrelse

Det foreslås, at ”skoleinspektør”
bør ændres til ”skoleleder” under
afsnit 7.

Dette er ændret, så der står ”skoleleder” i
stedet for ”skoleinspektør”.

Der udtrykkes ønske om at blive
gjort opmærksom på, hvori
ændringerne i
styrelsesvedtægten består i
forhold til den tidligere udgave.

Engbjergskolens
bestyrelse

Bestyrelsen udtrykker ønske om
at kende motivationen for
ændring af styrelsesvedtægten.
Der ønskes et større aftryk af
”Meningsfulde Fællesskaber” ”barnets stemme” i forhold til,
hvordan man sikrer og
kvalificerer elevrepræsentation i
skolebestyrelsens arbejde.

Ønsket om at blive gjort opmærksom på,
hvori ændringerne består, tages til
efterretning til næste gang
styrelsesvedtægten skal justeres. Det er
forståeligt, at det vil gøre det lettere for
skolebestyrelsen at lave et høringssvar, hvis
man har overblik over ændringerne. Der er
denne gang tale om mindre rettelser, som er
beskrevet i sagsfremstillingen (punkt 122 d.
16.09.2020).
Årsagen til, at styrelsesvedtægten er
ændret, er at den seneste version er fra
2017 og dermed er forældet. Derfor har
ledelsen i Center for Børn og Læring
besluttet at justere styrelsesvedtægten.
Det vurderes at være yderst relevant at
udfolde elevrepræsentationen i
skolebestyrelsens arbejde jævnfør
forvaltningens optagethed af barnets og den
unges stemme. Dette er derfor tilføjet i
styrelsesvedtægtens punkt 4.
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Haderup Skoles
fællesbestyrelse

Der udtrykkes undren over, at
fællesbestyrelser (§24a) kun
nævnes ganske lidt. Det sår tvivl
om, hvorvidt styrelsesvedtægten
også gælder for fællesbestyrelser.
Der efterspørges derfor mere
fokus på fællesbestyrelserne for
at ligestille skolebestyrelser og
fællesbestyrelser.
Der stilles spørgsmål til, hvordan
sætningen ”medlemmer af
byrådet deltager ikke i
skolebestyrelsens møder” skal
tolkes.
Der gøres opmærksom på, at der
i forbindelse med valget til
samrådet står skrevet at
bestyrelsesformændene er
medlem af samrådet for en 4-årig
periode. Flere skoler har dog
valgperioder på 2 år, hvorfor
bestyrelsesformandens medlem i
Samrådet følger dette.

Herningsholmskolens Det vurderes, at det er svært for
bestyrelse
eleverne på afdeling Holtbjerg at
indgå i skolebestyrelsen. Derfor
anmodes der om, at
kommunalbestyrelsen gør det
muligt at anmode om fravigelsen
af bestemmelsen til og med 6.
klassetrin.
Bestyrelsen er interesseret i at
vide mere om
kommunalbestyrelsens fastsatte
retningslinjer, der henvises til
flere steder i vedtægten.

Jævnfør kommentaren har forvaltningen
besluttet at tilføje et bilag til
styrelsesvedtægten, som beskriver de
særlige retningslinjer, der gælder for §24a.
Dette er indskrevet i styrelsesvedtægten, så
det fremgår at vedtægten også gælder for
fællesbestyrelserne.
Når det i styrelsesvedtægten står skrevet, at
medlemmer af byrådet ikke deltager i
skolebestyrelsens møder, betyder det, at
byrådsmedlemmerne ikke umiddelbart
deltager i skolebestyrelsesmøder. Jævnfør
folkeskolelovens §42 stk. 4 kan
kommunalbestyrelsen efter anmodning fra
skolebestyrelsen bestemme, at et af dens
medlemmer deltager i skolebestyrelsens
møder uden stemmeret. Teksten herom i
styrelsesvedtægtens punkt 4 er præciseret.
Kommentaren vedrørende medlem af
samrådet er taget til efterretning, og det er
indskrevet i punkt 10, så medlemskab af
samrådet følger valgperiode til
skolebestyrelsen.
Jævnfør folkeskolelovens §42, stk. 3 kan
kommunalbestyrelsen efter anmodning fra
en skolebestyrelse vælge at fravige
bestemmelsen om elevrepræsentation i
skolebestyrelsen ved skoler eller afdelinger,
der kun har til og med 5. klassetrin. Dette
står beskrevet i styrelsesvedtægtens punkt
8. Det er ikke muligt at afvige fra
bestemmelsen for skoler eller afdelinger,
som har til og med 6. klassetrin.
Når det skrives, at skolebestyrelsen kan
træffe beslutning inden for de af
kommunalbestyrelsens fastsatte
retningslinjer, betyder det, at
skolebestyrelsen ikke kan træffe
beslutninger, som er i strid med
retningslinjer, som kommunalbestyrelsen
eventuelt måtte have fastsat for det
konkrete tilfælde.
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Højgårdskolens
bestyrelse

I forhold til skolebestyrelsens
beføjelser bemærkes det, at der i
forbindelse med ansættelse af
skolens leder kun skal være én
repræsentant fra
skolebestyrelsen. Bestyrelsen
finder det relevant at både en
forældre-, personale- og
ledelsesrepræsentant fra
bestyrelsen deltager ved
ansættelse af skolens leder, så
der sikres bred opbakning.
Der udtrykkes ønske om at have
større frihed i at vælge antallet af
medarbejderrepræsentanter til
bestyrelsen – særligt set i lyset af,
at skolen nu har fået SFO’er.

Det er afgørende, at der sikres opbakning i
skolebestyrelsen, når skolens leder
ansættes. Jævnfør folkeskolelovens §40 stk.
6 skal mindst én repræsentant fra
skolebestyrelsen deltage ved ansættelse af
skolens leder. Sådan er praksis også lige nu i
Herning Kommune, at der både er forældreog personalerepræsentation fra bestyrelsen,
når der ansættes leder. Dette præciseres
derfor i styrelsesvedtægten.
Det er i styrelsesvedtægten tilrettet, så det
nu fremgår, at der som minimum skal vælges
to medarbejderrepræsentanter til
skolebestyrelsen. Dette lægger sig mere
præcist op ad folkeskoleloven og giver som
ønsket større frihed til at vælge et passende
antal.

Desuden udtrykker bestyrelsen at
samrummet er et fantastisk
forum for dialog mellem
bestyrelser, forvaltningen samt
Børne- og Familieudvalget.
Kildebakkeskolens
fællesbestyrelse

Der udtrykkes undring over, at
fællesbestyrelser (§24a) ikke
nævnes i styrelsesvedtægten.
Der udtrykkes ønske om at blive
gjort opmærksomme på, hvori
ændringerne i
styrelsesvedtægten består.

Jævnfør kommentaren har forvaltningen
besluttet at tilføje et bilag til
styrelsesvedtægten, som beskriver de
særlige retningslinjer, der gælder for §24a.
Dette er indskrevet i styrelsesvedtægten, så
det fremgår at vedtægten også gælder for
fællesbestyrelserne.
Ønsket om at blive gjort opmærksom på,
hvori ændringerne består, tages til
efterretning til næste gang
styrelsesvedtægten skal justeres. Det er
forståeligt, at det vil gøre det lettere for
skolebestyrelsen at lave et høringssvar, hvis
man har overblik over ændringerne. Der er
denne gang tale om mindre rettelser, som er
beskrevet i sagsfremstillingen (punkt 122 d.
16.09.2020).

Lind Skoles
bestyrelse

Det pointeres, at der i den gamle
styrelsesvedtægt står, at
beslutninger om

Punktet vedrørende ændring af
skoledistrikter er tilrettet, så det fremgår, at
der skal indhentes udtalelse fra de berørte
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Læringscenter Syd,
fællesbestyrelse

Sdr. Felding Skoles
fællesbestyrelse

distriktsændringer træffes efter
indhentet udtalelse fra de berørte
skoler. Dette bør bevares og
indskrives i den nye
styrelsesvedtægt, idet ændringer
i skoledistrikts-grænserne kan
have afgørende indflydelse på de
berørte skoler.
Det pointeres, at det ikke er
muligt at have
elevrepræsentanter med i
skolebestyrelsen, da skolen
består af to afdelinger med 10 km
mellem hver matrikel. Der
anmodes derfor om tilladelse til
at fravige bestemmelsen om
elevrepræsentation samt foreslås
at man ændrer fravigelsesretten,
så det er muligt for skoler med
elever til og med 6. klassetrin.

skolebestyrelser forud for ændringen jf.
folkeskolelovens §40 stk. 3.

Det pointeres, at hvis
styrelsesvedtægten skal gælde
for §24a-ordninger, bør det
fremgå af styrelsesvedtægtens
navn og indhold. Ligeledes bør
kommunalbestyrelsens ret og
forpligtelser i forhold til
dagtilbuddet gøre sig gældende i
vedtægten på lige fod med
skoleområdet.

Jævnfør kommentarerne om, hvorvidt
styrelsesvedtægten gælder for §24aordninger, har forvaltningen besluttet at
tilføje et bilag til styrelsesvedtægten, som
beskriver de særlige retningslinjer, der
gælder for §24a, herunder
bestyrelsessammensætning, valgperioder
mv. Det er indskrevet i styrelsesvedtægten,
så det fremgår, at vedtægten også gælder
for fællesbestyrelserne. Når det er valgt ikke
at indskrive kommunalbestyrelsens ret i
forhold til dagtilbuddene samt
skolebestyrelsens beføjelser i forhold til den
samlede institutions virke, skyldes det, at
dette er en styrelsesvedtægt på
skoleområdet, og det ønskede hører til i
styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet.

Yderligere pointeres det, at hvis
styrelsesvedtægten skal gælde
for §24a-ordninger bør
beskrivelsen af
bestyrelsessammensætningen og
valgperioder beskrives bredere,
så det passer med §24aordninger. Ligeledes bør
beskrivelsen af bestyrelsens
beføjelser beskrives så det er
gældende for den samlede
institutions virke og ikke kun for
skolen.

Jævnfør folkeskolelovens §42, stk. 3 kan
kommunalbestyrelsen efter anmodning fra
en skolebestyrelse vælge at fravige
bestemmelsen om elevrepræsentation i
skolebestyrelsen ved skoler eller afdelinger,
der kun har til og med 5. klassetrin. Dette
står beskrevet i styrelsesvedtægtens punkt
8. Det er ikke muligt at afvige fra
bestemmelsen for skoler eller afdelinger,
som har til og med 6. klassetrin.

Hvis der ikke kan findes en
forældrerepræsentant fra specialklasserne,
skal bestyrelsen vælge en forælder, som kan
have dette som fokusområde i sit
bestyrelsesarbejde. Dette er uddybet i
vedtægten.
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Det pointeres at
styrelsesvedtægten bør beskrive,
hvad man gør, hvis der ikke kan
findes forældrerepræsentant fra
specialklasserne.

Jævnfør kommentaren om suppleant i
samrådet er det præciseret, at suppleanten
deltager på samme vilkår som formand eller
næstformand ved deltagelse.

Der udtrykkes ønske om, at
styrelsesvedtægten beskriver, om
det er muligt at sende en
suppleant til samrådsmøde, samt
hvorvidt en suppleant deltager på
samme vilkår som formand eller
næstformand.
Skalmejeskolens
bestyrelse

Der udtrykkes ønske om at kende
motivationen for revidering af
styrelsesvedtægten.
Der udtrykkes ønske om at blive
gjort opmærksomme på, hvori
ændringerne i
styrelsesvedtægten består for at
lette arbejdet med at holde den
gamle udgave op imod den nye
for at indgive høringssvar.
Bestyrelsen undrer sig over, at
kommunalbestyrelsen fremover
kan inddele skoledistrikter uden
udtalelser fra skolebestyrelser.
Bestyrelsen undrer sig over, at
kommunalbestyrelsen fremover
kan udøve suspension fra frit
skolevalg.
Bestyrelsen undrer sig over, at
byrådsmedlemmer fremadrettet
ikke må takke ja til at deltage i
skolebestyrelsesmøder.

Årsagen til, at styrelsesvedtægten er
ændret, er at den seneste version er fra
2017 og dermed er forældet. Derfor har
ledelsen i Center for Børn og Læring
besluttet at justere styrelsesvedtægten.
Ønsket om at blive gjort opmærksom på,
hvori ændringerne består, tages til
efterretning til næste gang
styrelsesvedtægten skal justeres. Det er
forståeligt, at det vil gøre det lettere for
skolebestyrelsen at lave et høringssvar, hvis
man har overblik over ændringerne. Der er
denne gang tale om mindre rettelser, som er
beskrevet i sagsfremstillingen (punkt 122 d.
16.09.2020).
Punktet vedrørende ændring af
skoledistrikter er tilrettet, så det fremgår, at
der skal indhentes udtalelse fra de berørte
skolebestyrelser forud for ændringen jf.
folkeskolelovens §40 stk. 3.
Jævnfør folkeskolelovens §40 stk. 4 kan
kommunalbestyrelsen i ganske særlige
tilfælde træffe beslutning om suspension fra
det frie skolevalg. Dette er præciseret i
styrelsesvedtægten.
Når det i styrelsesvedtægten står skrevet, at
medlemmer af byrådet ikke deltager i
skolebestyrelsens møder, betyder det, at
byrådsmedlemmerne ikke umiddelbart
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deltager i skolebestyrelsesmøder. Jævnfør
folkeskolelovens §42 stk. 4 kan
kommunalbestyrelsen efter anmodning fra
skolebestyrelsen bestemme, at et af dens
medlemmer deltager i skolebestyrelsens
møder uden stemmeret. Teksten herom i
styrelsesvedtægtens punkt 4 er præciseret.
Skarrild/Karstoft
Landsbycenter,
fællesbestyrelse

Det pointeres, at hvis
styrelsesvedtægten skal gælde
for §24a-ordninger, bør det
fremgå af styrelsesvedtægtens
navn og indhold. Ligeledes bør
kommunalbestyrelsens ret og
forpligtelser i forhold til
dagtilbuddet gøre sig gældende i
vedtægten på lige fod med
skoleområdet.
Yderligere pointeres det, at hvis
styrelsesvedtægten skal gælde
for §24a-ordninger bør
beskrivelsen af
bestyrelsessammensætningen og
valgperioder beskrives bredere,
så det passer med §24aordninger. Ligeledes bør
beskrivelsen af bestyrelsens
beføjelser beskrives så det er
gældende for den samlede
institutions virke og ikke kun for
skolen.

Sørvad-Ørnhøj
Skoles
fællesbestyrelse

Timring
Læringscenters
fællesbestyrelse

Det pointeres, at
”skoleinspektørens ledelse” bør
ændres til ”skolelederens
ledelse” under afsnit 7.

Jævnfør kommentarerne om, hvorvidt
styrelsesvedtægten gælder for §24aordninger, har forvaltningen besluttet at
tilføje et bilag til styrelsesvedtægten, som
beskriver de særlige retningslinjer, der
gælder for §24a, herunder
bestyrelsessammensætning, valgperioder
mv. Det er indskrevet i styrelsesvedtægten,
så det fremgår at vedtægten også gælder for
fællesbestyrelserne. Når det er valgt ikke at
indskrive kommunalbestyrelsens ret i
forhold til dagtilbuddene samt
skolebestyrelsens beføjelser i forhold til den
samlede institutions virke, skyldes det, at
dette er en styrelsesvedtægt på
skoleområdet, og det ønskede hører til i
styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet.

Dette er ændret, så der står ”skolelederen” i
stedet for ”skoleinspektøren”.

Der udtrykkes ønske om at valget
til §24a institutioner bliver
skrevet ind.

Jævnfør kommentaren har forvaltningen
besluttet at tilføje et bilag til
styrelsesvedtægten, som beskriver de
særlige retningslinjer, der gælder for §24a.
Dette er indskrevet i styrelsesvedtægten, så
det fremgår at vedtægten også gælder for
fællesbestyrelserne.

Det undrer
bestyrelsesmedlemmerne, at
fællesbestyrelser er udeladt i

Jævnfør kommentaren har forvaltningen
besluttet at tilføje et bilag til
styrelsesvedtægten, som beskriver de
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indholdsfortegnelsens
overskrifter i forhold til
styrelsesvedtægten fra 2017, som
netop havde overskrifter, hvor
fællesbestyrelsen er nævnt.

særlige retningslinjer, der gælder for §24a.
Dette er indskrevet i styrelsesvedtægten, så
det fremgår at vedtægten også gælder for
fællesbestyrelserne.

Valdemarskolens
bestyrelse

Der gøres opmærksom på, at
Valdemarskolen ikke har toårige
valg til skolens bestyrelse.
Skolens bestyrelse har valgt, at
det skal være firårige
valgperioder.

Det er ændret i styrelsesvedtægten, så
Valdemarskolen ikke fremgår som en skole
med toårige valg til skolebestyrelsen.

Vestervangskolens
bestyrelse

Det foreslås, at man lader det
være muligt at vælge mindst to
medarbejderrepræsentanter til
skolebestyrelsen jf.
folkeskolelovens §42 stk. 2, og
ikke præcist to
medarbejderrepræsentanter,
som det står skrevet i
styrelsesvedtægten.

Det er i styrelsesvedtægten tilrettet, så det
nu fremgår, at der som minimum skal vælges
to medarbejderrepræsentanter til
skolebestyrelsen. Dette lægger sig mere
præcist op ad folkeskoleloven og giver større
frihed til at vælge et passende antal.

I henhold til punkt 9 foreslås det,
at der skelnes mellem
undervisende pædagoger i 0.-3.
klasse og pædagoger i SFO, når
det drejer sig om
skolebestyrelsens rolle i
ansættelsesproceduren.

Jævnfør folkeskolelovens §40, stk. 6 skal
skolebestyrelsen give udtalelse om
ansættelse af både lærere og pædagoger. Da
skolerne nu har fået SFO’er og disse hører
under folkeskoleloven, gælder
skoleledelsens rolle i ansættelsesproceduren
også, når der ansættes pædagoger til
SFO’en.
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