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1. Om materialet

Samtidig med at folkeskolereformen træder i kraft 1. august 2014, tiltræder nye skolebestyrel-
ser. Skolebestyrelserne består af et flertal af forældrerepræsentanter. 

Folkeskolereformen betyder nye rammer for og nye opgaver til skolebestyrelserne. Det har ikke 
kun betydning for skolebestyrelserne selv, men også for kommunalbestyrelser og forvaltninger.

Skolebestyrelserne og forældrene er vigtige aktører, når en ny skole skal udvikles, udfoldes og 
følges op lokalt. Derfor opfordrer KL forvaltninger, kommunalpolitikere og skoleledelser til at 
have fokus på samarbejdet med skolebestyrelserne.

Dette inspirationsmateriale rummer KL’s bud på vigtige opmærksomhedspunkter i forhold til 
samarbejdet med de nye skolebestyrelser med fokus på forældrerepræsentanterne i besty-
relserne. Vægten ligger på de konkrete ændringer i forhold til valgregler, sammensætning og 
opgaver og på samarbejdet mellem skolebestyrelser, kommunalbestyrelser og forvaltninger. For 
alle temaerne gælder, at de skal ses i forhold til den nye ramme, som folkeskoleskolereformens 
nye nationale mål og indsatser sætter for alle skolens aktører, herunder skolebestyrelserne. 
Materialet rummer således langt fra en udtømmende beskrivelse af alle forhold vedrørende 
skolebestyrelser. 

De fire indholdsafsnit i materialet er bygget ens op og består af:
• Fakta
• Det mener KL
• Kommunale eksempler
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2. Nye rammer om valg af forældre- 
 repræsentanter til skolebestyrelser

Fakta
Folkeskolereformen betyder, at det som noget nyt er kommunalbestyrelsen, der fastsætter reg-
ler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser. 

Ændringen blev vedtaget af Folketinget den 20. december 2013 og har virkning for valgene af 
forældre til skolebestyrelser i foråret 2014. De nye rammer er præciseret i en ændret skolebe-
styrelsesbekendtgørelse, som trådte i kraft den 20. januar 2014.

Den gamle skolebestyrelsesbekendtgørelse fastsatte en detaljeret valgprocedure med en lang 
række frister, som nu er bortfaldet. Reglerne skal dog fortsat beskrive, hvem der fx har ansvaret 
for at gennemføre valget, valgtidspunktet, afstemning mm. Som noget nyt skal reglerne god-
kendes af de berørte skolebestyrelser.

Formålet med ændringerne er at afbureaukratisere procedurerne omkring skolebestyrelsesval-
gene og gøre det lettere at tilrettelægge valgene, så de passer til de lokale forhold med henblik 
på at fremme øget deltagelse og engagement i valgene.

Læs mere om reglerne for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser:
• I bekendtgørelsen om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen: https://

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161332
• På Undervisningsministeriets hjemmeside: http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folke-

skolen/Styring-og-ansvar/Skolebestyrelsen

Det mener KL
KL hilser afbureaukratiseringen af reglerne om valg af forældrerepræsentanter velkommen og 
opfordrer kommunerne til at udnytte mulighederne for at tilrettelægge enkle valgprocesser, der 
passer til den enkelte kommune og skole. 

Kommunale eksempler

Vejen Kommune
Kommunalbestyrelsen i Vejen har i januar 2014 besluttet et regelsæt for valg af forældrerepræ-
sentanter til skolebestyrelserne på baggrund af den tidligere bekendtgørelse for valg til skole-
bestyrelser. Regelsættet i Vejen fastslår bl.a., at:
• der ved kommunens børnecentre vælges mindst én forældrerepræsentant fra henholdsvis 

dagtilbud og skole,
• der ved skoler med specialklasserækker vælges mindst én repræsentant, der repræsenterer 

specialklasseforældrene,
• opstillingen af kandidater kan besluttes på forældremøder,
• kommunalbestyrelsen undlader at udpege et medlem til valgbestyrelsen. 

Kontaktperson: Chefkonsulent Kirsten F. Busk, kfb@vejenkom.dk
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Esbjerg Kommune
Byrådet i Esbjerg Kommune har i maj 2014 vedtaget nye regler for valg af forældrerepræsen-
tanter til skolebestyrelserne. Reglerne fastslår bl.a., at de enkelte skoler selv udarbejder en 
tidsplan for valget, der skal gennemføres i perioden 1. marts-30. juni og at selve afstemningen 
foregår elektronisk. Forældre, der ikke har adgang til en pc hjemme, tilbydes adgang til en pc 
på skolen.

Kontaktperson: Direktør Jørn Henriksen, johe@esbjergkommune.dk
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3. Mulighed for at repræsentanter  
 fra lokalsamfundet kan indgå i  
 skolebestyrelser

Fakta
Folkeskolereformen betyder, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en til to pladser i skolebe-
styrelsen skal tildeles repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesin-
stitutioner eller lokale foreninger. Det fremgår nu af Folkeskolelovens § 42, stk. 2. 

Det mener KL
KL opfordrer kommunalbestyrelserne til at træffe beslutning om, at der skal indgå repræsentan-
ter fra lokalsamfundet i skolebestyrelserne med henblik på at fremme udviklingen af den åbne 
skole og bedre overgang til ungdomsuddannelserne.

Kommunale eksempler

Greve Kommune
Kommunalbestyrelsen i Greve Kommune har besluttet, at der skal indgå to eksterne repræ-
sentanter i hver skolebestyrelse. Konkret skal skolebestyrelserne efter deres konstituering gå 
i dialog med Greve Erhverv og Idrætsrådet/Fritidsrådet eller ungdomsuddannelserne omkring 
udpegning af repræsentanter.

Kontaktperson: Direktør for dagtilbud og skoler Jette Deltorp, jtd@greve.dk

Esbjerg Kommune
Kommunalbestyrelsen i Esbjerg Kommune har besluttet, at der skal indgå 1-2 repræsentanter 
fra lokalsamfundet i alle skolebestyrelser. Konkret skal skolebestyrelser senest to år inde i valg-
perioden have udpeget 1-2 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddan-
nelsesinstitutioner eller lokale foreninger til deltagelse i skolebestyrelserne. 

Kontaktperson: Direktør Jørn Henriksen, johe@esbjergkommune.dk

Københavns Kommune
Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune anbefaler, at den enkelte skole tilbyder to 
pladser i skolebestyrelsen til repræsentanter fra det lokale erhvervs- eller foreningsliv eller lo-
kale ungdomsuddannelser. Repræsentanterne deltager i skolebestyrelsens arbejde som re-
præsentanter for det område, de kommer fra, og varetager således ikke individuelle interesser.

Kontaktperson: Konsulent Birgit Gamborg Hansen,CL6C@buf.kk.dk

Kalundborg Kommune
I Kalundborg Kommune har Børn- og Familieudvalget lagt op til, at kommunalbestyrelsen be-
slutter, at det er op til den enkelte skolebestyrelse, hvorvidt de inviterer eksterne med i besty-
relsen.

Kontaktperson: Børne- og Kulturdirektør Hanne Dollerup, hanne.dollerup@kalundborg.dk
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4. Skolebestyrelsernes  
 opgaver i en ny skole

Fakta
Skolebestyrelsens opgaver fremgår af folkeskoleloven. For alle opgaverne gælder, at de skal 
løses inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Der er nogle opgaver, skolebestyrelsen skal løse og nogle, den kan løse. 

Eksisterende opgaver, skolebestyrelsen skal løse:
• Føre tilsyn med alle dele af skolens virksomhed undtagen personale- og elevsager
• Fastsætte principper for skolens virksomhed (på nogle områder skal skolebestyrel-

sen fastsætte principper, på andre områder kan den fastsætte principper)
• Godkende skolens budget
• Godkende undervisningsmidler
• Fastsætte skolens ordensregler og værdiregelsæt
• Godkende voksnes deltagelse i folkeskolens undervisning, hvis kommunalbestyrel-

sen har åbnet mulighed for dette
• Afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere, lærere og pæda-

goger
• Udarbejde forslag til kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner
• Afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om forsøgs- og udviklingsarbejder, der 

overskrider kommunalbestyrelsens mål og rammer
• Beslutte, om der skal tilbydes madordning, hvis kommunalbestyrelsen har åbnet mu-

lighed for dette
• Afgive udtalelser om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen ønsker
• Afgive en årlig beretning
• Afholde et årligt fællesmøde for alle skolens forældre, hvor beretningen behandles.

Nye opgaver
Skolebestyrelserne skal i forvejen fastsætte principper for fx undervisningens organisering, 
samarbejdet mellem skole og hjem og arbejdets fordeling mellem lærerne. 

Med folkeskolereformen skal skolebestyrelserne derudover fastsætte en række nye principper. 
Derudover rummer reformen en række nye indsatser, som skolebestyrelsen vil kunne vælge at 
fastsætte principper for, fx den åbne skole, motion og bevægelse, it-understøttet læring mv.

Som følge af folkeskolereformen skal skolebestyrelsen som noget nyt fast-
sætte principper for: 
• samarbejder, herunder partnerskaber med lokalsamfundet
• understøttende undervisning
• holddannelse 
• henholdsvis skolens og forældrenes ansvar i skole-hjem-samarbejdet. 
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Det mener KL
Skolebestyrelserne og forældrene er vigtige i arbejdet med realisering af en ny skole. Skole-
bestyrelserne bør bidrage til at udfolde og stå fast på skolens vision om en ny skoledag, hvor 
alle elever motiveres til at lære og udvikle sig. Skolebestyrelsen bør også tydeliggøre for alle 
forældre, hvordan de kan bidrage til deres børns læring og udvikling i samarbejde med skolens 
medarbejdere. Det kan konkret ske gennem skolebestyrelsens arbejde med principper for for-
ældrenes ansvar i skole-hjem-samarbejdet.

Skolebestyrelserne er forældrenes talerør ind i det kommunale arbejde med folkeskolen og fol-
keskolereformen. Samtidig kan skolebestyrelserne i dialogen med de øvrige forældre fungere 
som ambassadører for skolens visioner og arbejde med at fremme, at alle børn lærer mere og 
trives bedre i en ny skoledag.

KL har tidligere anbefalet alle kommunalbestyrelser at give deres skolepolitik et eftersyn med 
afsæt i reformens mål og indsatser. På samme måde vil det være relevant, at skolebestyrelserne 
giver deres måde at føre tilsyn på og deres principper for skolens virksomhed et eftersyn.
 
Skolebestyrelsens tilsyn bør fremadrettet have fokus på skolens indsatser for at fremme de 
nationale mål om, at alle børn lærer så meget de kan, samtidig med at de trives. Hvis kommu-
nalbestyrelsen har udfoldet eller suppleret de nationale mål og indikatorer med kommunale mål, 
skal der naturligvis også være fokus på skolens indsatser for at fremme disse.

Kommunale eksempler

Københavns Kommune
Københavns Kommune har udarbejdet en vejledning til skolebestyrelsens arbejde med nye 
principper i forbindelse med folkeskolereformen. Vejledningen udfolder, hvad et princip er, og 
foreslår en plan for, hvornår skolebestyrelserne skal behandle en række nye principper i relation 
til folkeskolereformen, herunder for åben skole, holddannelse mv.. Endelig giver vejledningen en 
række bud på, hvad det vil være relevant at overveje, når de forskellige principper fastsættes.

Kontaktperson: Konsulent Birgit Gamborg Hansen,CL6C@buf.kk.dk

Vejen Kommune
Udvalget for Skole og Børn har besluttet, at der i efteråret 2014 skal gennemføres en kursus-
række for de nye skolebestyrelser, hvor fx følgende områder tages op:
• En varieret, fleksibel skoledag
• Organiseringen af den understøttende undervisning
• Fleksible læringsrum
• Skolens indhold, herunder læringsperspektivet, faglig fordybelse, lektiehjælp, motion og be-

vægelse, valgfag mv.
• Holddannelse og undervisningsdifferentiering
• Trivsel og inklusion
• Skole-hjem-samarbejdet, herunder skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet
• Den åbne skole, herunder skolens samarbejder med kultur-, fritids-, forenings- og erhvervs-

livet samt med musik- og ungdomsskole.

Kontaktperson: Chefkonsulent Kirsten F. Busk, kfb@vejenkom.dk
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5. Samarbejdet mellem skolebestyrelser,  
 kommunalbestyrelse og forvaltning

Fakta
Det fremgår af folkeskoleloven, at der skal være et samarbejde mellem kommunalbestyrelsen 
og skolebestyrelserne. Dels er der en række konkrete forhold, som skolebestyrelsen skal høres 
om formelt, fx regler for skolebestyrelsesvalg og forslag til skolestrukturændringer. Dels skal 
der være et løbende samarbejde, organiseret gennem en rådgivningsstruktur eller gennem 
dialogmøder:
• Ifølge § 41, stk. 1, nr. 4 kan kommunalbestyrelsen i styrelsesvedtægten for skolevæsenet 

fastsætte, at der sammensættes et eller flere fælles rådgivende organer, hvori skolebesty-
relserne indgår.

• Og i § 46a står, at kommunalbestyrelsen i kommuner, hvor der ikke er nedsat et fælles 
rådgivende organ, mindst to gange om året skal holde et møde mellem repræsentanter for 
skolebestyrelserne og kommunen for at drøfte spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår 
og udvikling.

Det mener KL
Kommunerne bør overveje, om dialogen og samarbejdet mellem skolebestyrelser, kommunal-
bestyrelser og forvaltning tydeligt afspejler og understøtter skolebestyrelsernes og forældrenes 
vigtige opgaver i realiseringen af en ny skole, og italesætter, at skolebestyrelser, kommunalbe-
styrelse og forvaltning har et fælles ansvar for at løfte opgaven.

Flere kommunale arbejdsgrupper peger på, at der bør være tydelighed om samarbejdets ram-
mer og indhold, gerne i form af en tidsplan, der viser, hvad skolebestyrelserne inddrages i hvor-
når. I det hele taget er det hensigtsmæssigt med åbne, inddragende processer med fokus på at 
skabe fælles viden og forståelse for, hvad der skal til for at nå målene med reformen, herunder 
de kommunale mål. 
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Det løbende samarbejde mellem skolebestyrelser, kommunalbestyrelse og forvaltning foregår 
således ikke i et forhandlings- eller beslutningsrum, men snarere i et arbejdsrum, hvor væsent-
lige temaer af fælles interesse kan drøftes med henblik på at opnå fælles viden og forståelse.

Det kan være relevant med oplæg udefra, fx fra forskere, der kan udfolde det faglige perspektiv, 
eller fra repræsentanter fra andre kommuner, hvis konkrete erfaringer kan fungere som afsæt 
for at drøfte kommunens og skolernes egen praksis.

Det kan også fremme det fælles fokus på udvikling at spørge systematisk til udbyttet af nye 
initiativer, der er taget på skolerne eller centralt i kommunen.  

Kommunale eksempler 

Fredericia Kommune
I Fredericia har man etableret Skolebestyrelsernes Fællesråd, der består af alle skolebestyrel-
sesformændene, to skoleledelsesrepræsentanter og repræsentanter fra den lokale lærerkreds. 
Fællesrådet mødes med det politiske udvalg med ansvar for folkeskolen mindst fire gange om 
året. Dagsorden for møderne udarbejdes i fællesskab mellem udvalget og Fællesrådet og føl-
ger typisk kommunalbestyrelsens årscyklus, fx i forhold til behandling af budgettet. I forbindelse 
med forberedelse af folkeskolereformen har Fællesrådet drøftet den kommunale proces, her-
under tilrettelæggelse af møder for elever og forældre. Erfaringen er, at det giver stort udbytte 
at prioritere en hyppig, konkret politisk dialog mellem det kommunale niveau og skoleniveauet.

Kontaktperson: Byrådsmedlem Jane Findahl, jane.findahl@fredericia.dk

Gentofte Kommune
Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har et stort ønske om at engagere borgere, medar-
bejdere – og dermed også skolebestyrelser – i den politiske beslutningsproces og udviklingen 
af de kommunale opgaver. Samarbejdet med skolebestyrelserne er organiseret i følgende fora:
• Forum for skolebestyrelsesformændene, som mødes hver anden måned for at drøfte stra-

tegi og implementering i et bestyrelses- og forældreperspektiv med forvaltningen som dia-
logpartner. I 2014 handler møderne om konkrete initiativer i forhold til folkeskolereformen. 
Formændene har bl.a. været inddraget i forhold til tilrettelæggelse af den kommunale proces 
og har indgået i konkrete arbejdsgrupper om centrale emner i skolereformen, fx fælles valg-
fag på tværs af alle kommunens skoler. 

• Årligt møde mellem den enkelte skolebestyrelse og medlemmerne af Børne- og skoleudval-
get om den lokale udmøntning af kommunens vision og målsætning.

• Årligt møde mellem Børne- og skoleudvalget og ledelser og bestyrelser på tværs af hele 
0-18-års området med fokus på budgettet og de langsigtede mål. 

• Advisory Board om skolereformen i Gentofte. Advisory Board er sammensat af tillidsrepræ-
sentanter fra BUPL, FOA og DLF, der sammen med en skolebestyrelsesformand, en elev og 
en skoleleder rådgiver forvaltningen om implementeringen af skolereformen i et helhedsper-
spektiv. Advisory Board mødes hver anden måned med direktøren for Børn, Unge og Fritid 
og skolechefen. 

Kontaktperson: Skole- og Ungechef Hans Andresen, ha@gentofte.dk



10  Samarbejde med skolebestyrelserne om en ny skole

Københavns Kommune
Ud over de lovpligtige dialogmøder mellem kommunalbestyrelse og skolebestyrelser har for-
valtningen i Københavns Kommune samlet en sparringsgruppe af skolebestyrelsesformænd, 
der i anledning af folkeskolereformen mødes 3-4 gange i foråret 2014. Gruppen har bl.a. drøf-
tet, hvordan man kan engagere flere forældre i skolebestyrelsesvalg samt udfordringer og mu-
ligheder i skolebestyrelsesarbejdet i en reformtid. Møderne tilrettelægges med stor deltager-
aktivitet. På et møde i april 2014 faciliterede en ekstern proceskonsulent således en workshop 
for sparringsgruppen om, hvad der kan fremme udbytterige dialoger på fremtidens skolebesty-
relsesmøder. Fremadrettet skal gruppen bl.a. arbejde med skole-hjem-samarbejdet. 

Kontaktperson: Konsulent Birgit Gamborg Hansen, CL6C@buf.kk.dk

Vejen Kommune
I Vejen Kommune var der i foråret 2014 et dialogmøde mellem Udvalget for Skole og Børn, 
skolebestyrelsesformændene, skolelederne, repræsentanter fra de faglige foreninger om ho-
vedpunkterne i folkeskolereformen – set fra en forældrevinkel. Det betød, at der var særligt 
fokus på temaerne: 
• Læring og læringsmål
• Forældresamarbejdet
• Den understøttende undervisning og
• Samarbejdet mellem lærer og pædagog.

På mødet blev skolebestyrelsernes ønsker til kommunal understøttelse af deres arbejde med 
realiseringen af reformens indhold og form drøftet.

Kontaktperson: Chefkonsulent Kirsten F. Busk, kfb@vejenkom.dk

Kalundborg Kommune
I Kalundborg Kommune holder det politiske udvalg et årligt møde med alle skolebestyrelses-
medlemmer og to årlige møder med skolebestyrelsesformændene. På møderne i 2014 drøftes 
bl.a. inklusion og folkeskolereformen, herunder forventninger til bl.a. skolebestyrelsens rolle.

Kontaktperson: Børne- og Kulturdirektør Hanne Dollerup, hanne.dollerup@kalundborg.dk

©
 K

L 
ju

ni
 2

01
4

. P
ro

du
kt

io
n:

 K
om

m
un

ef
or

la
ge

t A
/S

. F
ot

o:
 R

ie
 N

eu
ch

s.
 P

ro
du

kt
io

ns
nr

. 8
3

0
0

9
3


