Styrelsesvedtægt
J.nr.:
17.01.00.A21
Sagsnr.:14/2086
ANBEFALING:
Skoleafdelingen anbefaler:
1.

at

udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og
SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,
SFO forældreråd, Pædagogisk råd, Fælles elevråd, Fælles
skoleråd og MED.

2.

at

høringsperioden fastsættes til 2 måneder.

3.

at

sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling
sammen med de indkomne høringssvar.

BESLUTNING: BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 0810-2014
Ad 1.+2.+ 3.
Godkendt.
Herudover blev det vedtaget, at hvert parti kan vedlægge et bilag med
politiske opmærksomhedspunkter til vedtægterne. Frist for indsendelse
af bilag til forvaltningen er mandag den 27. oktober 2014 kl. 8:00.
Allan Holst (A) var ikke til stede.
SAGSFREMSTILLING:
Folkeskolereformen, der trådte i kraft 1. august 2014, har medført
lovændringer, som gør en ændring af styrelsesvedtægten for folkeskolen
og SFO i Dragør Kommune påkrævet på visse punkter, for at
styrelsesvedtægten afspejler gældende lovgivning.
Samtidig indebærer folkeskolereformen og de lovændringer, der er sket
i konsekvens af reformen, at kommunalbestyrelsen på en række
områder kan tage aktivt stilling til flere forhold; herunder tage
beslutninger om organiseringen af fora omkring skolevæsenet.
På den baggrund har skoleafdelingen udarbejdet et udkast til en ændret
styrelsesvedtægt
med
bilag
til
drøftelse
og
behandling
i
kommunalbestyrelsen.
Skoleafdelingens udkast med forslag til ændringer er udarbejdet ud fra
en ambition om, at den nye styrelsesvedtægt skal styrke
skolebestyrelserne yderligere gennem en reform af den organisation,
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der jf. gældende styrelsesvedtægt er omkring skolerne og SFO i Dragør
kommune.
Bilag 1 er første udkast til en ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet og
SFO i Dragør Kommune.
Gældende styrelsesvedtægt med bilag fremlægges som bilag 2 til
orientering og som sammenligningsgrundlag.
Skoleafdelingens forslag til ændringer er følgende:
SFO-forældreråd, Pædagogisk Råd, Fælles elevråd og Fælles Skoleråd
foreslås nedlagt.
Lovgivningsmæssigt hører SFO ind under folkeskoleområdet, og skolens
ledelse.
SFO- Forældrerådet foreslås nedlagt i sin nuværende form, således at
det tydeliggøres, at de forældre, der er valgt ind i skolebestyrelsen også
repræsenterer de forældre, der har børn i SFO.
Dog reserveres muligheden for at der ved hver SFO kan etableres et
forældreråd på 3- 5 medlemmer, som støtter skolebestyrelsen i sager
vedrørende SFO.
I forlængelse af den nye reform er det blevet gjort frivilligt at danne
pædagogisk råd. Det pædagogiske råd forslås nedlagt, da det efter
skoleafdelingens opfattelse kan være hensigtsmæssigt at samle
kræfterne i en samlet skolebestyrelse.
Ved en nedlæggelse af pædagogisk råd vil det være op til den enkelte
skoleleder, at sikre den pædagogiske drift og medarbejdernes
inddragelse i relevante fora.
Fælles Skoleråd foreslås også nedlagt i den hensigt at skolebestyrelsen
bliver det organ, der samler de engagerede forældrekræfter, der er til
stede i lokalsamfundet. Derudover er det for skolebestyrelserne også
blevet muligt at tilbyde to pladser til eksterne repræsentanter fra det
lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger,
hvorfor det fremadrettet er muligt at sikre indflydelse fra det omgivende
samfund ad den vej.
Fælles elevråd
Det fælles elevråd forslås nedlagt.
Det er oplyst, at det er svært at engagere eleverne til at deltage i et
fælles elevråd på tværs af skoler. Samtidig vurderer skoleafdelingen, at
det er vigtigt at styrke elevrådene, der hvor de er, således at
demokratiet bliver nærværende for eleverne og styrker deres
engagement i forhold til medbestemmelse.
Skolebestyrelsen sammensætning, repræsentation af afdelinger
og repræsentanter udefra:
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Skoleafdelingen
foreslår,
at
SFO-lederen
deltager
på
skolebestyrelsesmøderne uden stemmeret; altså på lige vilkår som
skolelederen.
Dette forslås med henblik på at styrke sammenhængskraften mellem
skole og SFO, da skoleledelsen fremadrettet også bør omfatte SFO
lederen.
I folkeskoleloven er anført, at hvis en skole har undervisning på mere
end en afdeling, skal der vælges mindst én forældrerepræsentant fra
hver afdeling. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2014,
at denne fordeling skulle være 3/4.
I forbindelse med afholdelse af valg til skolebestyrelserne er Dragør
Kommune af Undervisningsministeriet blevet gjort opmærksom på, at
der ikke i loven er en forudsætning om, at repræsentanterne for
afdelingerne skal have børn på den afdeling, de repræsenterer.
Når loven ikke indeholder en forudsætning om dette, vil der ikke i
styrelsesvedtægten kunne indlægges en forudsætning om det, og derfor
foreslår skoleafdelingen, at beslutningen om 3 /4-repræsentation
ændres og der faldes tilbage på lovens regel om, at der vælges mindst
én repræsentant for hver afdeling.
En
yderligere
ændring
af
folkeskoleloven
indebærer,
at
kommunalbestyrelsen kan beslutte, at to pladser i de respektive
skolebestyrelser skal tildeles repræsentanter for det lokale erhvervsliv,
lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.
Skoleafdelingen
foreslår,
at
kommunalbestyrelsen
delegerer
beslutningen om ekstern deltagelse i skolebestyrelsen til de respektive
skolebestyrelser. Dermed kan skolebestyrelserne selv beslutte at tilbyde
to pladser i skolebestyrelsen til eksterne repræsentanter fra det lokale
erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger, såfremt
skolebestyrelsen ønsker dette.
Valg til elevråd:
Skoleafdelingen foreslår, at der ved hver skole udskrives og afholdes
valg til elevrådet én gang årligt med henblik på at motivere og styrke
elevernes demokratiske forståelse for vigtigheden af medindflydelse på
deres skolegang. Valget foreslås udskrevet til afholdelse første tirsdag i
september.
Fastlæggelse af sommerferie:
Grundet lovændringerne skal kommunalbestyrelsen nu træffe beslutning
om sommerferiens længde, hvilket skal indskrives i en ny
styrelsesvedtægt. Der er ikke tale om et forslag, men en
konsekvensændring med henblik på, at styrelsesvedtægten opfylder
folkeskoleloven § 14a, stk.2.
Skolepolitiske mål:
Den
nugældende
styrelsesvedtægt
indledes
med
de
af
kommunalbestyrelsen trufne skolepolitiske mål. Disse foreslås udtaget
af styrelsesvedtægten, og anbefales fremtidigt alene at være indeholdt i
Dragør Kommunes skolepolitik, der skal udarbejdes i løbet af skoleåret
2014/ 2015.
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Foruden ovenstående forslag til ændringer, vil der
styrelsesvedtægten ske ændringer for så vidt angår:

i

bilaget

til

Skoledistrikter:
Der er foreslået indført faste skoledistrikter i Dragør Kommune
fremadrettet. Dette forslag behandles på Børne-, Fritids- og
Kulturudvalget den 8. oktober 2014, og styrelsesvedtægtens bilag vil
blive tilrettet i overensstemmelse med den beslutning som træffes i
denne sag.
Der er i styrelsesvedtægtens bilag yderligere tilføjet nogle kriterier, som
skolerne kan navigere efter i forhold til de elever, der måtte ønske at
blive optaget på skoler som ikke er barnets distriktsskole.
Specialundervisning og specialpædagogisk bistand:
I henhold til folkeskolelovens § 3a skal børn, der har brug for støtte, og
som
ikke
alene
kan
understøttes
ved
brug
af
undervisningsdifferentiering og holddannelse tilbydes supplerende
undervisning eller anden faglig støtte i henhold til § 5 stk. 5.
I henhold til § 4 tilbyder folkeskolen speciel pædagogisk bistand til børn,
der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, og der kan tilbydes elever
hvis udvikling kræver særlig vidtgående hensynstagen eller støtte
undervisning i 12 år.
Valgfag:
Folkeskolereformen indebærer også at kommunalbestyrelsen kan
godkende, at der tilbydes eleverne undervisning i andre fag end de der
er beskrevet i folkeskoleloven.
Skoleafdelingen anbefaler, at kommunalbestyrelsen delegerer denne
beslutningskompetence til skolebestyrelserne ved den enkelte skole,
således at eventuelle valgfag kan tilpasses netop den enkelte skoles
behov.
Tosprogundervisning:
I henhold til folkeskoleloven § 5 stk. 6 og 7 gives der i fornødent omfang
undervisning i dansk som andet sprog til tosprogede børn i grundskolen.
Skoleafdelingen anbefaler, at der ved tosprogede elever forstås elever,
der kommer fra ikke vestlige lande. Timeressourcer er afsat til særlig
tilrettelagt danskundervisning samt supplerende faglig støtte til
kommunens tosprogede elever.
Undervisning i Fritiden:
Punktet anbefales at udgå og erstattes af gældende lovgivning;
herunder folkeskoleloven § 14 b:
Undervisningstiden tilrettelægges således, at den i et skoleår har en
samlet varighed af
1. mindst 1.200 timer i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin,
2. mindst 1.320 timer på 4.-6. klassetrin og
3. 1.400 timer på 7.-9. klassetrin.
Stk.2. Undervisningstidens samlede varighed må ikke overstige 1.400
timer i et skoleår. Undervisningstiden kan dog overstige 1.400 timer for
elever, der vælger mere end et valgfag, jf. § 9, stk. 7.
Stk.3. Undervisningstimerne i stk. 1 og 2 opgøres i klokketimer.
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Pauser indgår i den samlede undervisningstid.
Stk.4. For bestemte skoler kan undervisningsministeren på baggrund af
en pædagogisk begrundet ansøgning godkende, at undervisningstiden
overstiger 1.400 timer.
Skoleafdelingen anbefaler ovenstående forslag til ændringer, og at der
herefter i overensstemmelse med lovgivningen, indhentes udtalelse fra
skolebestyrelserne ved de berørte skoler.
Høringsperioden
foreslås
at
være
2
måneder,
således
at
skolebestyrelserne gives tid til en grundlæggende drøftelse af de
foreslåede ændringer.
Når høringssvarene er modtaget, vil skoleafdelingen fremlægge disse i
forbindelse med kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af
ændringerne.
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Intet
KOMMUNIKATION/HØRING:
Udkastet
til
styrelsesvedtægten
skal
sendes
i
høring
i
skolebestyrelserne, SFO forældreråd, Pædagogisk råd, MED-udvalget,
Fælles elevråd og Det fælles skoleråd.
BESLUTNINGSPROCES:
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober 2014.
Børne-, Fritids- og Kulturudvalget i januar 2015
Økonomiudvalget i januar 2015
Kommunalbestyrelsen i januar 2015
BILAG:
1 Åben Udkast til ny styrelsesvedtægt
2 Åben Styrelsesvedtægt for Dragør skolevæsen tilrettet
2012.docx
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