
Vedtægt for skolerne i Odsherred Kommune 

 

Denne vedtægt beskriver regler for styrelsen af skolerne i Odsherred Kommune og tager 

udgangspunkt i Lov om Folkeskolen. I bilag til vedtægten optages de beslutninger vedr. 

skolestrukturen mv., som byrådet har vedtaget. 

Kapitel 1. Skolerne i Odsherred 

§ 1. Odsherred Kommune har tre folkeskoler: 

1. Nordskolen 

2. Sydskolen 

3. Nr. Asmindrup skole, der er en specialskole 

Den enkelte skoles omfang er beskrevet i bilag til denne vedtægt. 

Kapitel 2. Skolebestyrelsen 

§ 2. Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse.  

Stk. 2. Skolebestyrelsen på Nordskolen består af flg. der alle har stemmeret: 

 

 En forældrerepræsentant valgt af og blandt forældrene i Odden Afd., valgt for 4 år. 

 En forældrerepræsentant valgt af og blandt forældrene i Egebjerg Afd., valgt for 4 

år. 

 En forældrerepræsentant valgt af og blandt forældrene i Højby Afd. for 0.-6. 

klasse, valgt for 4 år. 

 En forældrerepræsentant valgt af og blandt forældrene i Højby Afd. for 7.-9. 

klasse, valgt for 2 år. 

 En forældrerepræsentant valgt af og blandt forældrene i Nykøbing Afd. for 0.-6. 

klasse, valgt for 4 år. 

 En forældrerepræsentant valgt af og blandt forældrene i Nykøbing Afd. for 7.-9. 

klasse, valgt for 2 år. 

 Tre forældrerepræsentanter valgt af og blandt alle forældre til elever i Nordskolen, 

valgt for 4 år.  

 En forældrerepræsentant valgt af og blandt forældrene til børn i dagtilbuddet i 

Odden, valgt for 2 år. 



 En forældrerepræsentant valgt af og blandt forældrene til børn i dagtilbuddet i 

Egebjerg, valgt for 2 år.  

 En medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne i Odden Afd., valgt 

for 1 år. 

 En medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne i Egebjerg Afd., 

valgt for 1 år. 

 En medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne i Højby Afd. for 0.-

6. klasse, valgt for 1 år. 

 En medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne i Højby Afd. for 7.-

9. klasse, valgt for 1 år. 

 En medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne i Nykøbing Afd. for 

0.-6. klasse, valgt for 1 år. 

 En medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne i Nykøbing Afd. for 

7.-9. klasse, valgt for 1 år. 

 En medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne i Nordskolens 

dagtilbud, valgt for 1 år. 

 To elever valgt af skoleelevrådet på Nordskolen, valgt for 1 år. 

Beslutninger, der alene har betydning for dagtilbuddet, træffes af de medlemmer af den 

fælles bestyrelse, der er repræsentanter fra dagtilbuddet. Beslutninger, der alene har 

betydning for skolens virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der 

er repræsentanter fra skolen.  

 

Stk. 3. Skolebestyrelsen på Sydskolen består af flg., der alle har stemmeret: 

 En forældrerepræsentant valgt af og blandt forældrene i Vig Afd., valgt for 4 år. 

 En forældrerepræsentant valgt af og blandt forældrene i Asnæs Afd. for 0.-6. 

klasse, valgt for 4 år. 

 En forældrerepræsentant valgt af og blandt forældrene i Asnæs Afd. for 7.-9. 

klasse, valgt for 2 år. 

 En forældrerepræsentant valgt af og blandt forældrene i Grevinge Afd., valgt for 4 

år. 

 En forældrerepræsentant valgt af og blandt forældrene Hørve Afd., valgt for 4 år. 

 En forældrerepræsentant valgt af og blandt forældrene i Fårevejle Afd. for 0.-6. 

klasse, valgt for 4 år. 



 En forældrerepræsentant valgt af og blandt forældrene i Fårevejle Afd. for 7.-9. 

klasse, valgt for 2 år. 

 To forældre valgt af og blandt forældre til elever i specialklasserne på Sydskolen, 

valgt for 4 år. 

 Seks forældre valgt af og blandt alle forældre til elever på Sydskolen, valgt for 4 

år. 

 En elevrepræsentant valgt af og blandt eleverne på Vig Afd., valgt for 1 år. 

 En elevrepræsentant valgt af og blandt eleverne på Asnæs Afd. for 0.-6. klasse, 

valgt for 1 år. 

 En elevrepræsentant valg af og blandt eleverne på Asnæs Afd. for 7.-9. klasse, 

valgt for 1 år. 

 En elevrepræsentant valgt af og blandt eleverne på Grevinge Afd., valgt for 1 år. 

 En elevrepræsentant valgt af og blandt eleverne på Hørve Afd., valgt for 1 år. 

 En elevrepræsentant valgt af og blandt eleverne på Fårevejle Afd. for 0.-6. klasse, 

valgt for 1 år. 

 En elevrepræsentant valgt af og blandt eleverne på Fårevejle Afd. for 7.-9. klasse, 

valgt for 1 år. 

 En medarbejderrepræsentant valg af og blandt medarbejderne på Vig Afd., valgt 

for 1 år. 

 En medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne på Asnæs Afd. for 

0.-6. klasse, valgt for 1 år. 

 En medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne på Asnæs Afd. for 

7.-9. klasse, valgt for 1 år. 

 En medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne på Grevinge Afd., 

valgt for 1 år. 

 En medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne på Hørve Afd., 

valgt for 1 år. 

 En medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne på Fårevejle Afd. 

for 0.-6. klasse, valgt for 1 år. 

 En medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne på Fårevejle Afd. 

for 7.-9. klasse, valgt for 1 år. 

 



Stk. 4. Skolebestyrelsen på Nr. Asmindrup skole består af flg., der alle har stemmeret: 

 Syv forældrerepræsentanter, valgt for 4 år 

 To medarbejderrepræsentanter, valgt for 1 år 

  To elevrepræsentanter, valgt for 1 år  

Stk. 5.  Skolens leder og dennes stedfortræder varetager sekretærfunktionen og deltager i 

skolebestyrelsens møder uden stemmeret. 

Stk. 6. Skolebestyrelsen kan efter skolelederens anmodning tillade, at en eller flere 

afdelingsledere og SFO-ledere deltager i møderne uden stemmeret.  

Stk. 7. Elevrepræsentanterne må ikke deltage i afstemning eller den del af drøftelserne, 

der angår sager vedrørende enkelte elever eller medarbejdere. 

Kapitel 3. Valg til skolebestyrelsen 

§ 3. På Nr. Asmindrup skole vælges forældrerepræsentanterne blandt de forældre, der på 

valgtidspunktet har et barn indskrevet på skolen.  

Forældrevalgte på Sydskolen og Nordskolen fra afdelinger for 7.-9. klasse vælges på lige år 

for 2 år. Alle øvrige forældrerepræsentanter vælges året efter kommunalbestyrelsesvalg 

for 4 år. Valgperioden følger skoleår. Valget finder sted efter bestemmelser fastlagt af 

byrådet. 

Stk. 2. Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at skolens leder indkalder 

samtlige medarbejdere, der gør tjeneste på den enkelte afdeling, til en fælles 

valghandling på afdelingen. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater på 

afdelingen. Hver medarbejder har én stemme. Den medarbejder, der har fået flest 

stemmer, er valgt. Den medarbejder, der har fået næstflest stemmer, er stedfortræder. 

Skolen kan dog beslutte at foretage skriftlig afstemning. 

Medarbejderrepræsentanter vælges i april måned for det kommende skoleår. 

Stk. 3. Elevrepræsentanterne på Nordskolen vælges af og blandt skoleelevrådets 

medlemmer, jf. § 19. 

Elevrepræsentanterne på Sydskolen vælges af og blandt afdelingselevrådets medlemmer, 

jf. § 19.  

 

§ 4. Valg af formand 

På skolebestyrelsens første møde vælger medlemmerne en af forældrerepræsentanterne 

som formand ved bundet flertalsvalg. 

 



Kapitel 4. Mødevirksomhed 

§ 5. Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. 

Stk. 2. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles 

spørgsmål af særlig interesse for dem.  

§ 6. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, deltager så vidt muligt suppleanten. 

§ 7. Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel 

af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen. 

Stk. 2. Formanden fastsætter tid og sted for møderne. 

§ 8. Formanden indkalder til møder med mindst 14 dages varsel. 

Stk. 2. Formanden udarbejder sammen med skolelederen en dagsorden for møderne og 

sender senest 4 hverdage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle 

bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsorden, skal det meddeles 

formanden senest 8 dage før, mødet afholdes. 

Stk. 3. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet 

indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, 

der skal behandles på mødet.  

§ 9. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til 

stede. 

§ 10. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til 

stede under disse. 

§ 11. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 

§ 12. Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres 

for hvert møde, hvilke personer der har været til stede. Beslutningsprotokollen 

underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. 

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt 

bestyrelsens udtalelser og beslutninger. 

Stk. 3. Skolens leder eller dennes stedfortræder fører under møderne bestyrelsens 

protokol.  

§ 13. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning, der lægges på skolens hjemmeside.  

§ 14. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til 

drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen.  

§ 15. Skolebestyrelsen kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden. 

 



Kapitel 5. Skolebestyrelsens beføjelser 

§ 16. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for folkeskolelovens bestemmelser og 

de mål og rammer, som fremgår at bilaget til denne vedtægt. 

 

Kapitel 6. Afdelingsråd 

§ 17. På Sydskolen og Nordskolen vælges et afdelingsråd på hver afdeling. Afdelingsrådene 

er rådgivende overfor skolebestyrelsen. Den enkelte afdelings repræsentant i 

skolebestyrelsen tiltræder afdelingsrådet. Afdelingsrådenes sammensætning i øvrigt 

fastlægges af skolebestyrelsen. Afdelingens leder er sekretær for afdelingsrådet.  

Stk. 2. Afdelingsrådet kan afgive udtalelse og stille forslag til skolebestyrelsen om alle 

spørgsmål, der vedrører afdelingens virksomhed. Afdelingsrådet skal afgive udtalelse om 

alle de spørgsmål, som skolebestyrelsen forelægger det.  

Kapitel 7. Elevråd 

§ 18. På hver skole nedsættes et skoleelevråd.  

Stk. 2. På Nordskolen og på Sydskolen skal skoleelevrådet bestå af mindst en repræsentant 

fra hver afdeling. Eleverne træffer i øvrigt selv beslutning om sammensætningen. 

Stk. 3. På Nr. Asmindrup skole træffer eleverne selv beslutning om sammensætningen.  

§ 19. På hver afdeling på Nordskolen og på Sydskolen nedsættes et afdelingselevråd. 

Eleverne træffer selv beslutning om sammensætningen. 

Kapitel 8. Andre bestemmelser. 

§ 20. Børne- og uddannelsesudvalget afholder mindst to gange om året et møde med 3 

forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter fra hver 

skolebestyrelse til drøftelse af spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling. I 

mødet deltager desuden direktøren, fagchefen og skolelederne. Børne- og 

uddannelsesudvalget kan beslutte, at andre kan deltage i møderne.  

 

Vedtaget på Byrådets møde den 25. februar 2014 

 

 

 


