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Skolebestyrelsens principper for  

 

 

1. skolebestyrelsens tilsynsopgaver 
2. godkendelse af undervisningsmidler 

3. uddeling af brochurer og reklamer 
4. indsamlinger 

 

 

 

 

Ad 1. Skolebestyrelsens tilsynsopgaver : 

 

Ifølge Folkeskolelovens § 40 fører skolebestyrelsen tilsyn med skolens virksomhed. 

 

Tilsynet indebærer, at skolebestyrelsen kan tage alle spørgsmål af betydning op til drøftelse 

med henblik på evt. fastlæggelse af principper, men bestyrelsen kan ikke omgøre konkrete 

beslutninger truffet af skolens leder. 

 

Vedrørende forældreutilfredshed gælder følgende procedure : 

 Forældreutilfredshed kommunikeres direkte til skolelederen 

 Forældre der henvender sig til et bestyrelsesmedlem vedr. en utilfredshed opfordres til 

at henvende sig direkte til skolelederen. 

 Forældrehenvendelser til skolebestyrelsesmedlemmer kan efter skøn refereres på 

næste møde. 

 

 

Ad 2. Godkendelse af undervisningsmidler : 

 

Ifølge Folkeskolelovens § 44 stk. 4 godkender skolebestyrelsen undervisningsmidler. 

 

I følgende tilfælde skal undervisningsmidler forelægges skolebestyrelsen til godkendelse : 

 

 Undervisningsmidler, som blot en enkelt lærer i et fagudvalg vurderer, bør godkendes i 

bestyrelsen. 

 Undervisningsmidler til Pædagogisk Servicecenter, som blot et enkelt medlem af det 

Pædagogiske Centers udvalg vurderer, bør godkendes i bestyrelsen 

 Såfremt et enkelt medlem af skolebestyrelsen ønsker et materiale til vurdering i 

bestyrelsen. 

 

Vedr. anvendelse af materialer fra politiske partier eller interesseorganisationer gælder 

følgende : 

 

Lærerne opfordres til at tage aktuelle emner op i undervisningen. Materialer fra de politiske 

partier eller interesseorganisationer kan anvendes i undervisningen, såfremt emnerne belyses 

alsidigt.  

 

 

Ad 3. Uddeling af brochurer og reklamer til skolens elever: 

 

Vedr. uddeling af brochurer og reklamer gælder følgende : 

Skolen med plads og udfordringer til alle… 
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 brochurer og reklamer fra Ungdoms- og fritidsorganisationer kan uddeles  

 kommerciel reklame må ikke uddeles  

 

 

Ad 4 Indsamlinger m.m. 

 

Vedr. indsamling eller salg af lodsedler gælder følgende : 

 

skolens elever må ikke deltage i nogen form for indsamling eller salg af lodsedler m.m. i 

skoletiden. 

 

 

Principbeslutningerne er vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 6.6.2011 2011. 

     


