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Høringssvar skolestyrelsesvedtægt
Skolebestyrelsen tilsluttede sig, at tilsyn med SFO’en også hører under Skolebestyrelsen opgaver.
Derudover har de følgende bemærkninger til udkastet til Skolestyrelsesvedtægt.
Afsnit 1 - Distrikter
De flydende skoledistrikter giver udfordringer i forhold til forældrenes forberedelse af, hvilken
skole barnet skal gå på. Der er et ønske om, at processen for skoleindskrivning tilpasses således, at
afklaring af skoletildeling kan meldes ud senest i januar.
Afsnit 2 – Skolebestyrelsens beføjelser og arbejdsopgaver – Afsnittet ”Skolebestyrelsen har til
opgave at:”
Skolebestyrelsen er af den oplevelse, at det er deres opgave at fastsætte ordensregler og
værdiregelsæt samt fastsætte principper for skolens virksomhed.
Skolebestyrelsen ser det ikke som sin opgave, at sikre samarbejdet mellem skole og hjem samt at
sikre skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet, underretning af hjemmene og opfølgning på
om elevernes udbytte af undervisning er i orden. Derimod er Skolebestyrelsen af den opfattelse,
at de skal fastsætte og føre tilsyn med principper og punkterne er derfor omfattet i afsnittet om
principper.
Skolebestyrelsen ser det heller ikke som sin opgave, at samarbejde med lokalsamfundets kultur-,
folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv samt musikskole og ungdomsskole, der på samme måde
bør ligge under fastlæggelse af principper.
Afsnittet ”Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed herunder”
Overskriften foreslås ændret til ”Skolebestyrelsens fastsætter og holder tilsyn med principper for
skolens virksomhed, herunder”.
Læseplaner
I praksis betyder det, at skolebestyrelsen har til opgave at udarbejde forslag til
Kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner, at det formelt er Skolebestyrelsen, der – efter
indstilling fra skolens ledelse – beslutter, om der skal udarbejdes lokale læseplaner, eller om de
vejledende læseplaner, der udarbejdes af Undervisningsministeriet, skal være gældende på
skolen. En læseplan for et givet fag skal beskrive den udvikling i indholdet i undervisningen, der
tilrettelægges for at nå et givent kompetencemål fastsat af undervisningsministeren.
Skolebestyrelsen anbefaler, at punktet ændres, så der står, at Skolebestyrelsen kan udarbejde
forslag til Kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner.
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