
Snekkersten den 2. september 2014

Forretningsorden for bestyrelsen ved Skolerne i Snekkersten

Før mødet

1. Formanden er ansvarlig for der udsendes dagsorden til 
møderne senest 7 dage før mødet.

2. Alle emner, der ønskes optaget på et bestyrelsesmøde, skal 
være formanden i hænde senest 11 dage før mødet. Flg. 
formalier skal i den forbindelse iagttages:

a. Alle emner skal følges af en skriftlig 
sagsfremstilling/motivation samt alle relevante bilag til 
belysning af sagen.

b. Ovennævnte fremsendes på mail i vedhæftet fil til 
formanden, og skal være denne i hænde senest 11 
dage inden pgl. møde, hvor emnet ønskes medtaget.

c. Formanden sammensætter herefter i samarbejde med 
skolelederen den aktuelle dagsorden. Med en fastsat 
tidsstruktur

d. Formanden fremsender den endelige dagsorden med 
alle relevante dokumenter til skoleleder.   

e. Skoleleder udsender dagsorden senest 7 dage før 
afholdelse af pgl. møde.

f. Dagsorden offentliggøres inden mødet på hjemmesiden
med et link på Intra i skolebestyrelsens mappe. 
Følsomme bilag udelades.

Kun rent undtagelsesvis kan emner optages på dagsorden 
uden ovennævnte formalia er iagttaget, og kun når der er 
tale om akutte opståede emner herunder høringer, der ikke 
kan afvente behandling på et efterfølgende møde. Andre 
emner kan kun behandles under emnet eventuelt.
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3. Procedure for afbud: der sendes mail til Skolelederen med besked 
om at man ikke kan deltage.

Nyt punkt: Punkter til kommende møde

Under mødet
a. For at skolebestyrelsen er beslutningsdygtig kræver 

tilstedeværelse af min. 50% forældre og 50% 
medarbejdere.

b. Formanden fungerer som fast mødeleder og har ansvar
for at mødeformalia overholdes. Formanden har ansvar
for at de enkelte debatter sammenfattes i en samlet 
konklusion, og møderne afholdes i en god tone. 

c. Der udover: 
I. Sikre at forståelsesspørgsmål er afklaret inden 

emnet debatteres.
II. Sikre at alle får mulighed for at udtale sig, inden 

der træffes beslutninger.
III. Sikre der i videst muligt omfang opnås konsensus

i forhold til de enkelte beslutninger.
IV. Såfremt der ikke kan opnås konsensus at sikre 

der igangsættes afstemning såfremt blot et 
medlem ønsker dette.

V. Sikre der sammenfattes konklusion på debatten.
VI. Sikre møderne afholdes i en god tone.

4. Alle møder afsluttes med punktet ”næste møde” og herunder
skitseres kort de emner, der skal drøftes på det efterfølgende
møde, ligesom der tildeles ansvarlige for emnet. Den 
ansvarlige har ansvar for, der udsendes sagsfremstilling m. 
bilag til formanden. Under punktet opremses de relevante 
deadlines i forholdt til udsendelse af den ny dagsorden.

Efter mødet
5. Der udarbejdes beslutningsreferat, der skal indeholde flg.:

a. Kort sagsfremstilling.
b. Kort fremstilling af debattens forskellige holdninger.
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c. Konklusion.
d. Alle relevante bilag.

Referatet godkendes på mødet. Lægges på hjemmesiden og 
linkes på Intra
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