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Skoleforening for
Sydslesvig
REGLER FOR SKOLENS SAMARBEJDSRÅD
Ved hver af Skoleforeningens skoler oprettes et samarbejdsråd.
Samarbejdsrådets opgaver
§1
Inden for de gældende retslige rammer og inden for de mål og rammer, der er fastlagt ved generelle
bestemmelser fra Skoleforeningen, varetager samarbejdsrådet følgende opgaver:
Samarbejdsrådet drøfter og fastsætter principper for skolens virksomhed. Der kan bl.a. fastsættes
principper for
samarbejdet mellem skole og hjem,
samarbejdet mellem skole og børnehave,
synliggørelse af skolens profil,
udvikling af skolens pædagogiske virksomhed,
skolens skemalægning,
skolens udbud af deletimer, valgfag, frivillig musikundervisning mv.,
elevernes hjemmearbejde,
bedømmelse af elevernes arbejde og udvikling,
fælles arrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, praktikophold mv.,
sikring af elevernes skolevej,
klasseforældreråd ved skolerne.
Samarbejdsrådet godkender
skolens bloktilskudsbudget efter forslag fra skolelederen,
anvendelsen af indkomne midler i form af gaver, frivillige bidrag o.l.,
(samarbejdsrådet påser, at der føres regnskab over midlernes anvendelse,)
eventuelle ordensregler for skolen.
Samarbejdsrådet afgiver udtalelser til Skoleforeningen i følgende sager:
ansættelse af skoleleder/viceskoleinspektør ved skolen,
(elevernes repræsentanter kan ikke deltage i behandlingen af disse sager,)
pædagogisk forsøgsvirksomhed,
videnskabelige forsøg og statistiske undersøgelser,
planer om oprettelse af en skolefritidsordning,
planer om skolens sammenlægning med anden skole,
planer om nedlæggelse af skolen eller af en skoleafdeling,
planer om oprettelse af en skoleafdeling,
planer om bygningsmæssige forandringer ved skolen,
bygningernes og anlæggenes benyttelse til andre formål end til skolens undervisning.
Samarbejdsrådet kan i øvrigt på eget initiativ afgive udtalelser til Skoleforeningen om alle
spørgsmål, der vedrører skolen.
Det påhviler samarbejdsrådet mindst én gang om året at indbyde skolens forældre til et møde, hvor
samarbejdsrådet og skolelederen aflægger beretning om samarbejdsrådets og skolens arbejde i det
forløbne år.
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Samarbejdsrådets sammensætning
§2
(Stk. 1) Samarbejdsrådet består af:
Repræsentanter for forældrene valgt af og blandt de personer, der har forældremyndigheden over
børn indskrevet i skolen for det skoleår Samarbejdsrådets valgperiode begynder.
Ved skoler, der har op til 125 elever, vælges 3 eller 5 forældrerepræsentanter (jf. dog stk. 2).
Ved skoler med flere elever vælges 5 eller 7 forældrerepræsentanter.
Afgørende er skolens elevtal i begyndelsen af det skoleår, hvor valget finder sted.
Repræsentanter for skolens pædagogiske medarbejdere.
Ved hver skole vælges 2 repræsentanter for skolens pædagogiske medarbejdere valgt af og blandt
skolens pædagogiske medarbejdere. Har skolen kun 1 eller 2 pædagogiske medarbejdere, indtræder
disse i samarbejdsrådet.
Repræsentanter for eleverne.
Ved skoler med elever på 7. og højere klassetrin vælges 2 repræsentanter af og blandt disse elever.
(Stk. 2) Ved skoler med 15 eller færre elever kan forældrene beslutte, at samarbejdsrådet i den
pågældende valgperiode erstattes af forældreforsamlingen suppleret med repræsentanterne for
skolens pædagogiske medarbejdere valgt iht. stk. 1.
Valg
§3
Forældrerepræsentanternes valgperiode er 3 år svarende til valgperioden for Skoleforeningens
fællesråd. Medarbejdere ved skolen kan ikke være forældrevalgte medlemmer af samarbejdsrådet.
Der vælges en 1. og en 2. suppleant, som indtræder i samarbejdsrådet, når et medlem af
samarbejdsrådet udtræder.
Valget afholdes i månederne februar, marts eller april i valgåret ved et møde, hvortil det afgående
samarbejdsråd indkalder med mindst 1 uges varsel. Ved dette møde træffer de valg-berettigede først
afgørelse om antallet af forældrerepræsentanter iht. § 2.
Repræsentanterne for skolens pædagogiske medarbejdere herunder medarbejdere i skolefritidsordninger samt repræsentanterne for eleverne vælges for et skoleår ad gangen ved møder, hvortil
skolelederen indkalder. De pædagogiske medarbejdere vælges senest ved udgangen af april måned.
Elevrepræsentanterne vælges i sidste måned før sommerferien forud for den pågældende
valgperiode eller umiddelbart efter sommerferien.
§4
Samtlige medlemmer af samarbejdsrådet har stemmeret.
På samarbejdsrådets første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af forældrerepræsentanterne som formand.
Skolelederen deltager i samarbejdsrådets møder med taleret, men uden stemmeret. Skolelederen er
samarbejdsrådets sekretær og gennemfører de trufne beslutninger.
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Mødevirksomhed
§5
Til samarbejdsrådets møder indbydes skolekredsens fællesrådsmedlem. Har skolekredsen flere
fællesrådsmedlemmer, indbydes de delegeredes talsmand iht. vedtægternes § 10, stk. 4. Ved
skolekredse, som har valgt egen skolekredsbestyrelse iht. vedtægternes § 9, stk. 2, indbydes
skolekredsbestyrelsens formand. Samarbejdsrådet kan indbyde andre til at deltage i møderne.
Samarbejdsrådets møder er normalt åbne for skolens forældre, medarbejdere og elever fra 7. og
større klassetrin. Samarbejdsrådet kan beslutte, at et samarbejdsrådsmøde holdes som et lukket
møde, eller at enkelte dagsordenspunkter kan behandles i et lukket møde.
I særlige tilfælde (jf. § 6, 2. sætning) kan repræsentanter fra Styrelsen og/eller skoledirektionen
deltage i samarbejdsrådets møder. Skoledirektionen inviterer samarbejdsrådet til møder til
behandling af sager om ansættelse af skoleinspektør og viceskoleinspektør. Skolelederen deltager
ikke i de møder, hvor samarbejdsrådet behandler sager om ansættelse af vedkommendes efterfølger.
Ved skolelederens fravær møder viceskoleinspektøren eller den, som skolelederen har udpeget som
sin stedfortræder.
§6
Samarbejdsrådet afholder møde, når det ønskes af formanden, af skolelederen, eller når mindst en
fjerdedel af samarbejdsrådets medlemmer ønsker det, med angivelse af punkter til dagsordenen.
Derudover afholdes møde, når det ønskes af Skoleforeningens styrelse eller af skoledirektionen.
§7
Formanden fastsætter dagsordenen for møderne i samråd med skolelederen. Der indkaldes til møder
normalt med mindst 8 dages varsel.
Samarbejdsrådet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle
beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
Skolelederen fører protokol over samarbejdsrådets beslutninger. Protokollen opbevares på skolen. I
beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede.
Samarbejdsrådet kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden.
§8
Uafhængigt af møderne i samarbejdsrådet holder skolelederen forældrerepræsentanterne underrettet
om skolens arbejde.
Forældrerepræsentanterne kan efter behov afholde møder på skolen.
Skriftlige henvendelser til samarbejdsrådet.
Udtalelser fra samarbejdsrådet
§9
Skriftlige henvendelser til samarbejdsrådet fra Skoleforeningen fremsendes gennem skolens leder.
Udtalelser fra samarbejdsrådet fremsendes til skoledirektionen gennem skolens leder.
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Udtalelser fra samarbejdsrådet underskrives af formanden. Fremsendelsen gennem lederen
bekræftes ved en underskrift af denne.
Ovenstående regler er vedtaget af Fællesrådet den 25. februar 1999 og ændret på fællesrådsmødet
den 17. oktober 2000, den 26. februar 2002, den 27. februar 2003, den 7. oktober 2003, den 28.
februar 2007 samt den 4. oktober 2007.

Flensborg, den 18. februar 2008

Sign. Lone Schuldt

