
Tids- og aktivitetsplan for opgaver i skolebestyrelsen frem til 

skolereformens ikrafttrædelse sommeren 2014 
 

Det indstilles, at skolebestyrelsen: 
 

➢ Godkender tids- og aktivitetsplan for arbejdet omkring skolebestyrelsen 
– dette frem til skolereformen træder i kraft 1. august 2014. 

➢ Drøfter hvilke bestyrelsesmedlemmer, som varetager de enkelte 

aktiviteter (melde sig til aktiviteter) 
➢ Drøfter, hvorvidt skolens ledelse skal deltage i arbejdet samt indgå i 

drøftelserne 
 

På baggrund af den nye skolereform har Børn & Unge, Aarhus Kommune 
udarbejdet et udkast til en byrådsindstilling på de områder, hvor byrådet skal 

træffe beslutninger om den videre lokale udmøntning. 
Bestyrelsen har indsendt høringssvar til denne indstilling, og indstilling 

forelægges byrådet medio marts 2014. 
Høringen kan ændre på de 15 indstillede punkter/tiltag, men som 

udgangspunkt må det forventesat, at de vedtages. 
 

Vedtages de 15 indstillede punkter, betyder det væsentlige ændringer for 
skolebestyrelsen, herunder bl.a. skolebestyrelsens indflydelse på, hvordan den 

kommende bestyrelse skal se ud, hvordan den vælges, og hvordan SFO’ ens 

interesser skal varetages. 
 

Der er valg til skolebestyrelsen foråret 2014, og det forventes, at den nye 
skolebestyrelse kan træde i kraft ved det nye skoleårs begyndelse. Det 

rullende valg til skolebestyrelsen igangsatte kommunen som et pilotprojekt, og 
dette er nu ophørt. Den nye skolebestyrelsen vælges derfor for en 4 årig 

periode. 
 

Inden valg til bestyrelsen skal følgende være på plads – dette i nævnte 
rækkefølge: 

 
➢ Skolebestyrelsen skal have fastsat en valgprocedure for 

skolebestyrelsesvalget. Dvs. at bestyrelsen skal træffe beslutning om, 
hvordan skolebestyrelsesvalget afholdes på skolen. Skolebestyrelsen skal 

ligeledes afholde valget.  

➢ Skolebestyrelsen skal drøfte, hvordan SFO’ens interesser varetages 
fremadrettet. Skal der stadig være et SFO Forældreråd på 

Gammelgaardsskolen? Hvordan sikre vi, at SFO’ens interesser høres?  
➢ Skolebestyrelsen skal drøfte bestyrelsens sammensætning. 

Skolebestyrelsens størrelse, profil m.v.  
 

På baggrund af ovennævnte, udarbejdes en ny forretningsorden for 
bestyrelsen. 



 

Sideløbende skal bestyrelsen: 
➢ Komme med forslag til, hvordan Børn & Unge anvender 1,3 mio. kr., 

som er afsat til efteruddannelse af skolebestyrelsesrepræsentanter. 
Forslag hertil skal fremlægges på informationsmøde i Børn 6 Unge 

den 26. marts 2014. 
➢ Drøfte og beslutte principper for samarbejdet med forenings- og 

kulturlivet. Børn & Unge har udarbejdet mål og rammer herfor, 

skolebestyrelsen skal udarbejde principper, hvorefter skolens ledelse 
indgår konkrete aftaler herom. Deadline for udarbejdelse af 

principperne er 1. august 2014(før vi går på sommerferie). 
➢ Det forventes, at skolebestyrelsen tages med på råd i forhold til 

medarbejderinddragelse i den pædagogiske udvikling – f.eks. 
etablering af Pædagogisk Råd 

 
 

For at komme i hus med dette arbejde, er udarbejdet en tids- og aktivitetsplan 
gældende frem til skolereformens i ikrafttrædelse august 2014. Bestyrelsen 

bedes godkende tids- og aktivitetsplanen, og efterfølgende skrive sig på en 
eller flere af aktiviteterne. Skolebestyrelsen skal ligeledes træffe beslutning 

om, hvorvidt skolens ledelse skal indgå i drøftelserne samt det konkrete 
arbejde. 

 

Bestyrelsens formandskab kommer med forslag til en arbejdsformiddag. 
Datoen vil blive booket i kalenderen i nærmeste fremtid. 

 
JS/januar 2014 


