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Kapitel 1: Indledning 

Jf. Bekendtgørelse af lov om folkeskolen fastsætter kommunalbestyrelsen efter 

indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne vedtægt for styrelsen af kommunens 

skolevæsen. 

Styrelsesvedtægten sætter rammer for Hillerød Kommunes Skolevæsen under 

hensyntagen til vedtagne love og bekendtgørelser.  

 

Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning 

§ 1.  Skolebestyrelsen ved Frederiksborg Byskole, Grønnevang Skole, 

Hanebjerg Skole, Hillerød Vest Skolen, Hillerødsholmskolen, 
Kornmarkskolen og Sophienborgskolen består af 7 

forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og mindst 2 
elevrepræsentanter.  
 

Stk. 2. Ved Hillerød Vest Skolen skal der være mindst én 
forældrerepræsentant og en elevrepræsentant, som repræsenterer hver 

af distriktsskolens to matrikler.  
 
Stk. 3. Ved Hanebjerg Skole skal der være mindst én 

forældrerepræsentant og en elevrepræsentant, som repræsenterer hver 
af distriktsskolens tre matrikler. Derudover skal der være en 

forældrerepræsentant, der repræsenterer udskolingen. 
 
Stk. 4. Ved Kornmarkskolen skal der være mindst én 

forældrerepræsentant og en elevrepræsentant, som repræsenterer hver 
af distriktsskolens to matrikler. Derudover skal der være mindst én 

forældrerepræsentant fra Kompetencecenter Vest.  
 
Stk. 5. Ved Grønnevang Skole skal der være mindst én 

forældrerepræsentant, som repræsenterer hver af distriktsskolens tre 
matrikler. Derudover skal der være to elevrepræsentanter fra Østervang 

samt mindst en forældrerepræsentant, der repræsenterer 
Kompetencecenter Grønnevang. 
 

Stk. 6. Skolebestyrelsen ved 10. klasseskolen består af 7 
forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 

repræsentanter fra ungdomsuddannelserne og evt. 1-2 
elevrepræsentanter. 
 

Stk. 7. Skolebestyrelsen ved Harløse Skole består af 5 
forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter. Der er ikke 

elevrepræsentanter på Harløse Skole, hvilket Hillerød Byråd har 
godkendt den 9. maj 2007. 
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Stk. 8. Skolebestyrelsen ved Skolen ved Skoven består af 5 
forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter. Der er ikke 

elevrepræsentanter på Skolen ved Skoven, hvilket Hillerød Byråd har 
godkendt den 9. maj 2007. 
 

Stk. 9. Byrådet tager igennem konkrete beslutninger – og efter 
forudgående høring i de pågældende skolebestyrelser – stilling til, om der 

skal være eksterne repræsentanter i skolebestyrelserne. Eksterne 
repræsentanter kan være fra det lokale erhvervsliv, 
ungdomsuddannelsesinstitutioner og foreninger.  

 
 

  Stk. 10. Elevrepræsentanterne og eventuelle eksterne repræsentanter 
deltager i den del af forhandlingerne, der ikke angår sager vedrørende 
enkeltpersoner. 

 
Stk. 11. Reglerne for valg til skolebestyrelse fremgår af bilag til vedtægt 

for styrelse af Hillerød Kommunes skolevæsen. 
 

§ 2.  Såvel forældrerepræsentanterne som medarbejderrepræsentanterne 

samt eventuelle eksterne repræsentanter i skolebestyrelsen har 
stemmeret. Elevrepræsentanterne fra 8., 9. og 10. klassetrin tillægges 

ligeledes stemmeret, hvorimod elevrepræsentanter fra yngre klassetrin 
ikke tillægges stemmeret. 
 

§ 3. 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. 

 
§ 4.  Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, deltager 

så vidt muligt stedfortræderen. 

 
§ 5.  Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når 

en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af 
punkter til dagsordenen. Der afholdes mindst 4 møder årligt. 
 

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

§ 6.  Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. 
 

  Stk. 2. Formanden fastsætter dagsordenen for møderne og sender senest 

4 hverdage inden mødet en dagsorden med eventuelle bilag til 
medlemmerne. Såfremt et medlem ønsker et punkt på dagsordenen, 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. 
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§ 7.  Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen af de 
stemmeberettigede medlemmer er til stede. 

 
§ 8.  Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de 

personligt er til stede. 

 
§ 9.  Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. 

 
  Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

 

§ 10.  Skolebestyrelsens formand udarbejder til hvert møde en dagsorden. Der 
udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de 

medlemmer, som har deltaget i mødet. Dagsordenen og referatet gøres 
med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om 
tavshedspligt, tilgængelige for offentligheden, jf. folkeskolelovens § 44 

stk. 11. 
 

Stk. 2. Referaterne fra det seneste år skal være tilgængelige på skolens 
hjemmeside. 
 

  Stk. 3. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført 
protokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. 

 
  Stk. 4. Skolens leder og dennes stedfortræder varetager 

skolebestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens 

møder uden stemmeret. 
 

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

 

Kapitel 3: Skolebestyrelsens beføjelser 

§ 12.  Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der 
er fastsat af byrådet, og som fremgår af bilaget til denne vedtægt. 

 
  Stk. 2. De nærmere bestemmelser om skolebestyrelsens kompetence er 

fastsat i folkeskolelovens § 44.  
 

Hillerød Byråd har vedtaget regler for økonomisk decentralisering og 
heraf følger en delegation af kompetence fra byrådet til skolebestyrelsen 
og skoleleder til at træffe beslutninger om anvendelse af dele af 

budgettet.  
 

Hillerød Byråd har fastsat en delegationsplan og herved delegeres dele af 
byrådets kompetence til at ansætte visse personalegrupper i skolerne til 
skolelederne. Den gældende delegationsplan kan findes på Hillerød 

Kommunes hjemmeside. Hillerød Byråd vil i praksis fremme 
folkeskolelovens principper om pædagogisk selvforvaltning på den 

enkelte skole. 



 

Side 6 af 6 

 

Kapitel 4. Forum for pædagogiske drøftelser 

§ 13. Der skal på hver skole være et forum, hvor ledelse og alle pædagogiske 

medarbejdere drøfter pædagogiske forhold. Det er formålet med det 

pågældende forum at danne ramme for dialog imellem alle pædagogiske 

medarbejdere og ledelsen om pædagogiske forhold i relation til 

målsætningerne for skolens virksomhed.  

 

Kapitel 5: Elevråd 

§ 14.  Skolens elever danner et elevråd i henhold til gældende lovgivning. 
Eleverne på Skolen ved Skoven danner et elevråd efter særlige aftaler på 

skolen. På Harløse Skole er der elevrepræsentation i det omfang det er 
muligt. 
 

  Stk. 2. Elevrådet fastsætter selv sin forretningsorden. 
 

 Stk. 3. Hillerød Fælles Elevråd består af to repræsentanter for hver 
folkeskole samt 10. klasseskolen i Hillerød. Skolen ved Skoven samt 
Harløse Skole deltager med elevrepræsentation i det omfang, det er 

muligt. Hillerød Fælles Elevråds formål er, at arbejde for Hillerøds 
folkeskole- og grundskoleelevers uddannelsespolitiske interesser, at 

aktivere og politisere eleverne i Hillerød Kommune samt, at fremme og 
styrke elevdemokratiet i Hillerød Kommune. 
 

 
 

Kapitel 6: Dialog 

§ 15.  Børn, Familie og Ungeudvalget afholder minimum 2 dialogmøder om året 
med skolebestyrelserne – bl.a. med budgetrelaterede emner. 

 
 

Kapitel 7: Ikrafttrædelsesbestemmelser 

§ 16.  Denne vedtægt træder i kraft den 1. marts 2023. 
 

  Stk. 2. Ændringer af styrelsesvedtægten og tilhørende bilag kan ikke 

foretages, før der er indhentet udtalelser fra skolebestyrelserne ved 
berørte skoler. 

 
 

 


