
  

 

 
Bilag 1: vedtægt for fællesbestyrelse i Hjerm 
 

        
 

 

Fællesbestyrelse for skole/SFO og dagtilbud/(dagpleje) i Hjerm  

 

Lovgrundlag er folkeskolelovens § 24 a. 

Folkeskolelovens regler om skolebestyrelser - herunder bekendtgørelsen om valg af forældrerepræ-

sentanter til skolebestyrelsen i folkeskolen - danner grundlag for den fælles bestyrelse for folkesko-

len og det kommunale dagtilbud med de tilpasninger, der følger af, at dagtilbuddet og skolen har 

forskelligt lovgrundlag. 

 

Bemærk folkeskolelovens § 24a: 

”Beslutninger, der alene har betydning for dagtilbuddets (…) virksomhed, træffes af 

de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for dagtilbuddet (…). 

Forældrerepræsentanter for dagtilbuddet (…) skal udgøre flertallet ved sådanne beslutninger. 

Beslutninger, der alene har betydning for skolens virksomhed, træffes af 

de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for skolen. Forældrerepræsentanter 

for skolen skal udgøre flertallet ved sådanne beslutninger.” 

 

Fællesbestyrelsens kompetence følger henholdsvis folkeskolelovens og dagtilbudslovens bestem-

melser. 

 

Der skal udarbejdes et særskilt budget og regnskab for skole, SFO, dagtilbud og dagpleje. 

 

Der er fælles ledelse for skole, SFO og dagtilbud. 

 

Der er fælles bestyrelse for skole, SFO og dagtilbud. 

 

§ 1. Fællesbestyrelsens sammensætning  

 Den fælles bestyrelse består af: 

- 3 forældre til børn i folkeskolen, herunder SFO 
- 3 forældre til børn i dagtilbuddet, herunder dagplejen 
- 1 medarbejder i folkeskole, herunder SFO 
- 1 medarbejder i dagtilbuddet, herunder dagplejen 
- 1 elev i skolen 

 

Der vælges 1. og 2. stedfortræder til forældrerepræsentanterne 

Der vælges 1. stedfortræder til medarbejderrepræsentanten. 

Der vælges 1. stedfortræder til elevrepræsentanten. 

 

Stk. 2. Ved stemmelighed i forbindelse med beslutninger, der vedrører både skole og dagtilbud er 

formandens stemme udslagsgivende. Ved stemmelighed i forbindelse med beslutninger, der vedrø-

rer enten skole eller dagtilbud er henholdsvis formandens og næstformandens stemme udslagsgi-

vende. 

 

Stk. 3. Landsbyordningens leder varetager fællesbestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i den 

fælles bestyrelsesmøder uden stemmeret. 

Fællesbestyrelsen kan beslutte at øvrige ledere i landsbyordningen deltager i bestyrelsesmøderne 

efter aftale. 
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Stk. 4. Landsbyordningen har tilknyttet et advisory board, der 1-2 gange om året inviteres til møde 

med fællesbestyrelsen for at udfordre på landsbyordningens praksis og for at skabe et udviklende 

netværk. På mødet drøftes konkrete temaer i forhold til ledelse og udvikling og andre aktuelle em-

ner vedrørende landsbyordningen samt samarbejdet mellem landsbyordningen og lokale ungdoms-

uddannelser samt idræts-, kultur-, erhvervs-, og foreningsliv. 

Landsbyordningens advisory board består af fra 2-5 personer fra lokale ungdomsuddannelser samt 

lokale idræts-, kultur-, erhvervs- og foreningsliv og vælges for et år af gangen ved skoleårets start.  

 

§ 2. Valg til fællesbestyrelsen 

 

For valg af skolens (herunder SFO) forældrerepræsentanter til fællesbestyrelsen henvises til Struer 

Kommunes regler for skolebestyrelsesvalg. (For overgangsbestemmelse – se § 5). 

 

For valg af dagtilbuds (herunder dagplejen) forældrerepræsentanter til fællesbestyrelsen henvises til 

”Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Struer Kommune”. 

 

Forældrerepræsentanternes valgbarhed er defineret i Struer Kommunes styrelsesvedtægter for dag-

tilbud samt folkeskoleloven. 

 

Valgene af henholdsvis skole- og dagtilbuds forældrerepræsentanter til fællesbestyrelsen skal gen-

nemføres inden udgangen af juni måned og den nyvalgte fællesbestyrelse tiltræder 1. august i valg-

året. 

 

Stk. 2. Der gennemføres forskudte valg, således: 

Repræsentanterne for forældrene i dagtilbud vælges for en 2-årig periode. I 2017 vælges der tre 

repræsentanter, heraf en for 1 år og to for to år (se endvidere overgangsbestemmelser i § 5). I 2018 

vælges der én repræsentant og i 2019 vælges der to repræsentanter og så fremdeles. 

Repræsentanterne for forældrene i skole vælges for en 4-årig periode. I 2017 vælges der tre repræ-

sentanter, heraf en for 2 år og to for fire år (se endvidere overgangsbestemmelser i § 5). I 2019 væl-

ges der én repræsentant og i 2021 vælges der to repræsentanter og så fremdeles. 

 

Stk. 3. For valg til medarbejderrepræsentant til fællesbestyrelsen for henholdsvis skole (herunder 

SFO) og dagtilbud (herunder dagpleje) henvises til styrelsesvedtægterne for henholdsvis skole og 

dagtilbud. Valgperioden et år. Valget gennemføres inden udgangen af juni måned og medarbejder-

repræsentanterne tiltræder sammen med den nyvalgte fællesbestyrelse den 1. august og fungerer 

indtil nyvalg har fundet sted. 

 

Stk. 4. For valg til elevrepræsentanten til fællesbestyrelsen henvises til styrelsesvedtægten for sko-

levæsnet.  

 

§ 3. På fællesbestyrelsens første møde efter valg vælger medlemmerne en af forældrerepræsentan-

terne som formand og en som næstformand ved flertalsvalg. 

Dog således at næstformand ikke kan tilhøre samme gruppe som formanden – respektivt skole og 

dagtilbud. 

Formand og næstformand vælges for et år ad gangen.  

 

§ 4. Den nyvalgte bestyrelse udarbejder forretningsorden for fællesbestyrelsen. 
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§ 5 Overgangsbestemmelse: 

På fællesbestyrelsens første møde afgøres ved forhandling eller lodtrækning: 

For dagtilbud (herunder dagpleje): hvilket forældrebestyrelsesmedlem, der er på valg efter 1 år. 

For skole (herunder SFO): hvilket forældrebestyrelsesmedlem, der er på valg efter 2 år.  

Herefter følges bestemmelsen for forskudt valg som beskrevet i § 2, stk. 2. 

 

Stk. 2 Proceduren i forhold til valg af skolens forældrerepræsentanter til fællesbestyrelsen vil i 2017 

foregå i en komprimeret udgave i perioden 31. maj til den 16. juni 2017. Administrationen udarbej-

der en plan for denne valghandling. 

 

 

Nærværende beslutning indgår som bilag til styrelsesvedtægterne for henholdsvis Struer Kommu-

nes skole- og dagtilbudsvæsen. 

 

Ikrafttræden: 30. maj 2017 

 

Godkendt af Struer Byråd den 30. maj 2017.  

 


