
Talepunkter til forældremøder 2022 om Skolebestyrelsens rolle og arbejde 

  

Hvem er skolebestyrelsen: 

 SB består af: 7 forældre, 2 elever, 2 lærere, 1 kommunalpolitiker og skolens ledelse.  

 Sidste år stoppede 2 medlemmer midt i perioden, da de blev valgt ind i 

kommunalbestyrelsen, og 2 suppleanter blev valgt ind.  

 Ved det ordinære valg stoppede vores formand, da hans børn er på vej ud af skolen, og vi 

skal have suppleringsvalg i september for at få valgt en ny forældrerepræsentant ind. Det 

kommer der mere info ud om på Aula, og vi kan kun opfordre til, at man stiller op som 

forælder - og efterfølgende stemmer.  

 Læs mere om hvem der sidder i SP på skolens hjemmeside. 

  

SB’s opgaver: 

Tilsyn 

 SB fører tilsyn med skolen – i forhold til økonomi, trivsel (fx i forhold til sygefravær) og 

kvalitet i undervisningen.  

 Vi får løbende status på økonomi og sygefravær, og vi kan med glæde se, at det på alle 

parametre er en skole i god udvikling. Vi kan også se og høre, at vi har en lærergruppe, der 

trives, og knokler for at give vores børn den bedste skoledag. Dem skylder vi en stor tak, for 

lærere, der trives, er noget af det vigtigste for, at vores børn kan trives i skolen.  

 Det er en helt anden positiv skole et for nogle år tilbage, og vi kan desuden se, at skolens 

gode ry breder sig, fx kan vi se det på stillingsopslag, hvor vi får flere ansøgere end 

tidligere, og det er vi rigtig glade for og stolte af.  

  

Rammer og budget:  

 SB lægger de overordnede rammer for skolen og godkender budget.  

 Vi har gennem de seneste år fået rigtigt godt styr på økonomien på skolen, selv om der er 

skåret ind til benet fra politisk side.  

 Lige inden sommerferien fik vi det ekstra benspænd, at vi blev pålagt at spare yderlige ca. 1 

mio. kr. på det indeværende budget, og det er grunden til, at vi her i sidste del af 2022 ikke 

har nogen penge til fx at reparere it-udstyr og inventar, og at der stort set ikke er nogen ture 

ud af skolen, og at maden i SFO’en er sløjfet.  

 Det var en bunden opgave fra politikerne, at vi skulle spare, og den løste vi i samarbejde 

med skolens ledelse og lærere for at lytte til dem, der kender skolen bedst. Men vi 

protesterede også højlydt over besparelserne og særligt at de var kommet midt i året, som jo 

ødelægger vores budgettering fuldstændig. Det er vores opfattelse, at vores budskab om, at 

skolerne ikke kan klare flere besparelser, trængte igennem til politikerne.  



 Nu venter vi spændt på, hvordan budgettet for næste år ser ud, når det præsenteres i 

efteråret, og vi vil opfordre jer som forældre og borgere i kommunen til at følge med, så der 

kommer flest mulige input i debatten. 

Høringssvar:  

 SB skriver høringssvar til kommunen og i samarbejde med de øvrige SB’er melder vores 

holdning til kommune og politikere. Fx i forgangne år kommet med høringssvar i forhold til 

9. skolespor, budgettering af 10. klasse og andre skolepolitiske områder. Men primært 

handler det om økonomi, og højsæsonen for os er derfor her i efteråret, hvor Kommunens 

budget for næste år lægges. 

Til slut 

 Til slut: Opfordring til at bruge jeres klasseråd til at få skabt gode sociale relationer i 

klasserne, som stadig er meget vigtigt efter corona-perioden. 

 Og ellers: Læs om SB’s arbejde, principper og årsrapport på skolens hjemmeside. Kontakt 

os hvis der er noget, vi skal tage op på bestyrelsesniveau.  
  

 


