Forretningsorden for den kommende landsbyordning i Stjær
Sammensætning og valg
§ 1. Bestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter fra skolen, 3 forældrerepræsentanter
fra dagtilbud, 2 medarbejderrepræsentanter fra skolen og 1 medarbejderrepræsentant fra
dagtilbud samt 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret.
Stk. 2. Landsbyordningens kontraktholder, viceskoleleder og daglig leder af dagtilbud
deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Stk. 3. Er et medlem forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt
suppleanten.
§ 2. Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere fra skolen vælges for en 4-årig
periode og forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere fra dagtilbud vælges for en 2årig periode, jf. reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om valg af
repræsentanter til bestyrelsen.
Stk. 2. Der afholdes forskudt valg, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 114 af
26. januar 2010, for forældrerepræsentanter.
Stk. 3. Ved de ordinære valg vælges 3 forældrerepræsentanter fra skolen og 3
forældrerepræsentanter fra dagtilbud. Ved de forskudte valg vælges 2
forældrerepræsentanter fra skolen og 3 forældrerepræsentanter fra dagtilbud.
§ 3. Medarbejder- og elevrepræsentanter vælges for en 1-årig periode.
Bestyrelsens møder
§ 4. Bestyrelsen 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.
§ 5. Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. I forbindelse med det
første møde i skoleåret, udarbejdes et årshjul med mødedatoer.
Stk. 2. Formanden fastsætter 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.
§ 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede
medlemmer er til stede.

§ 7. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til
stede. Dette gælder også suppleanter.
§ 8. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§ 9. Der føres referat over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsreferatet anføres for
hvert møde, hvilke personer, der har været til stede. Beslutningsreferatet underskrives
umiddelbart efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.
Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt
bestyrelsens udtalelser og beslutninger.
Stk. 3. Ledelsen varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og drager omsorg for, at
bestyrelsens referat føres under møderne.
Stk. 4. Dagsorden og referat gøres med de begrænsninger, der følger af lovgivningens
regler om tavshedspligt, tilgængelige for offentligheden på Landsbyordningens
hjemmeside.
Bestyrelsen skriver et ”kort nyt” efter hvert møde, som gengiver essensen af mødet til den
samlede forældrekreds.
Nedsættelse af udvalg m.m.
§ 10. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at behandle specifikke sager, f.eks. vedrørende
trafikale forhold, legepladsfaciliteter eller madordninger. Endvidere kan bestyrelsen
nedsætte arbejdsgrupper til forberedelse af dagsordenspunkter.
Stk. 2. Udvalget holder løbende den samlede bestyrelse orienteret om udvalgets arbejde.
§ 11. Bestyrelsen kan bemyndige enkelte medlemmer til at deltage i møder, udvalg,
foreninger m.m. og repræsentere bestyrelsen i denne sammenhæng.
Stk. 2. De udpegede medlemmer holder løbende den samlede bestyrelse orienteret om
deres arbejde.

Forretningsorden er godkendt på bestyrelsesmøde d. 29.11.21

