
SKOLEBESTYRELSEN
Præsentation

Årsberetning 2017

Valg 2018



HVAD ER EN SKOLEBESTYRELSE?

Syv forældre

- valgt af forældrene på skolen

- repræsenterer alle forældre på skolen

- formand og næstformand

To medarbejderrepræsentanter

To elevrepræsentanter

Skoleleder og viceskoleleder



SKOLEBESTYRELSENS OPGAVER

Tilsyn, fx:

• Økonomi

• Timefordeling

• Elevtrivsel

• Fravær

• Høringssvar

• Kvalitet i undervisningen

Principper

Ansættelser

Kontakt ml. skole og forældre

Dialog med politikere



SKOLEBESTYRELSENS OPGAVER

2017

• Kortere skoledage

• Forældresamarbejde

• guide til forældrerådsarbejdet

• princip for kommunikation og samarbejde 

mellem skole og hjem

• princip for lejrskoler 

• Høringssvar: organisering af 

specialundervisningsområdet i Randers Kommune; 

revideret skolestyrelsesvedtægt 

• Ansættelse af fire ledere

Tilsyn, fx:

• Økonomi

• Timefordeling

• Elevtrivsel

• Fravær

• Høringssvar

• Kvalitet i undervisningen

Principper

Ansættelser

Kontakt ml. skole og forældre

Dialog med politikere



SKOLEBESTYRELSENS OPGAVER

2014-
16

2017

• Kortere skoledage

• Forældresamarbejde

• guide til forældrerådsarbejdet

• princip for kommunikation og samarbejde 

mellem skole og hjem

• princip for lejrskoler 

• Høringssvar: organisering af 

specialundervisningsområdet i Randers Kommune; 

revideret skolestyrelsesvedtægt 

• Ansættelse af fire ledere

• Folkeskolereform (bevægelse, længere 

skoledag, åben skole)

• Juniorklub

• div. Principper, f.eks. Klassekasse, 

klassedannelse, undervisningens 

organisering

• Skolen for alle – udvikling af Randers 

Kommunes skolevæsen

Tilsyn, fx:

• Økonomi

• Timefordeling

• Elevtrivsel

• Fravær

• Høringssvar

• Kvalitet i undervisningen

Principper

Ansættelser

Kontakt ml. skole og forældre

Dialog med politikere



SKOLEBESTYRELSENS OPGAVER

2014-
16

2017

2018

• Kortere skoledage

• Forældresamarbejde

• guide til forældrerådsarbejdet

• princip for kommunikation og samarbejde 

mellem skole og hjem

• princip for lejrskoler 

• Høringssvar: organisering af 

specialundervisningsområdet i Randers Kommune; 

revideret skolestyrelsesvedtægt 

• Ansættelse af fire ledere

• Ny daginstitution i Langå

• Langå Skole – hvor vil vi hen?

• Økonomi

• Trafikpolitik

• Folkeskolereform (bevægelse, længere 

skoledag, åben skole)

• Juniorklub

• div. Principper, f.eks. Klassekasse, 

klassedannelse, undervisningens 

organisering

• Skolen for alle – udvikling af Randers 

Kommunes skolevæsen

Tilsyn, fx:

• Økonomi

• Timefordeling

• Elevtrivsel

• Fravær

• Høringssvar

• Kvalitet i undervisningen

Principper

Ansættelser

Kontakt ml. skole og forældre

Dialog med politikere



SKOLEBESTYRELSESVALG 2018

Periode
August 2018 – juli 2022

Tidsforbrug
10 møder pr. skoleår, kl. 17-19
mødeforberedelse
evt. andre aktiviteter alt efter tid og lyst. 

Kvalifikationer
Du er forælder!



VIL DU VÆRE MED?

Opstillingsmøde i uge 8 eller 9 – hold øje med ForældreIntra

Vil du vide mere?

•Ring til os! – (se os på hjemmesiden)

•www.skole-foraeldre.dk (søg: hvad er en skolebestyrelse)

http://www.skole-foraeldre.dk/

