Dragør Kommune
Att.: Skoleforvaltningen Mie Friis Larsen
Kirkevej 7
2791 Dragør

Dragør, den 27. april 2016

Høringssvar vedrørende Styrelsesvedtægten 2016
Skolebestyrelsen på Store Magleby Skole betvivler, at indholdet af og intentionerne med styrelsesvedtægten kan opfyldes indenfor det nuværende budget.
Vores udtalelse gives på det grundlag, at budgettet er tilstrækkeligt og rummeligt nok til at matche
strukturen i styrelsesvedtægten, og vi ønsker, at forvaltningen specificerer beløbet, der er øremærket til
supplerende undervisning jf. styrelsesvedtægtens krav.
Derudover har vi følgende kommentarer til den udsendte version af Styrelsesvedtægten for 2016. Foruden
nedenstående bemærkninger og ønsker til ændringer vedhæftes en version af det udsendte udkast, hvori
der er angivet forslag til korrektur. Vi finder det tvivlsomt, at det materiale, der sendes ud fra SKOLEforvaltningen, er så fyldt med sproglige fejl.
§ 1:


I stk. 1 ønskes teksten ændret til at se ud som følger:
I Dragør kommune udgøres en skolebestyrelse af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. I forlængelse af den nye folkeskolelov er det blevet
muligt for kommunalbestyrelsen at tilbyde to pladser til repræsentanter fra det lokale erhvervsliv,
lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger. Det ønskes uddybet, at disse ikke
erstatter 2 forældre og efter hvilke regler de har stemmeret.



I stk. 3 ønskes teksten ændret til følgende:
Skolens leder og den administrative leder varetager sekretærfunktionen for skolebestyrelsen, og
deltager i skolebestyrelsesmøder uden stemmeret. Derudover kan de øvrige afdelingsledere efter
aftale med skolebestyrelsen deltage på skolebestyrelsesmøder uden stemmeret.



I stk. 2 ønskes teksten ændret til følgende:
På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af
forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg. Reglerne om skolebestyrelsesvalg

§ 3:
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ønskes beskrevet i et særskilt bilag, jf. bekendtgørelsen om skolebestyrelsesvalg:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161332

§ 4:


I stk. 1. Mødevirksomhed, ønskes teksten ændret til følgende:
Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af
bestyrelsens medlemmer ønsker det. Forholdene omkring indkaldelse til ekstraordinære møder
beskrives i en forretningsorden. Herunder beskrives også varsler for mødets afholdelse.



I stk. 9 ønskes teksten ændret til følgende:
Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at
deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. Det er formanden,
eller et flertal af medlemmerne, der afgør, hvem der inviteres.



I bilagspunkt 4.4. ønskes følgende tekst tilføjet:
Den understøttende undervisning udgør den del af den samlede undervisningstid, som er tilbage,
når der er afsat tid til undervisning i fagene og pauser.



I bilagspkt. 4.9 Elevernes ferieplan, ønskes teksten ændret til følgende:
Skoleåret begynder den 1. august og elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. For
børnene varer sommerferien indtil den af kommunalbestyrelsens bestemte første skoledag efter
skoleårets begyndelse. Kommunalbestyrelsen træffer på et møde i januar året før ferien beslutning
om længden af sommerferien for det efterfølgende år.



I bilagspkt. 4.10 Skolernes pædagogiske læringscenter ønskes teksten ændret til følgende:
I henhold til Bekendtgørelse nr. 174 for skolebiblioteker fra 13. marts 1995, oprettes der ved hver
selvstændig skole et skolebibliotek som et pædagogisk center.
Bemærk! Der er en selvstændig bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre: § 19,
stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014. Denne bør vel også
nævnes og indarbejdes i styrelsesvedtægten.
Afsnittet under pkt. 4.10 om Skolernes pædagogiske centre:
Her ønskes teksten ændret jf. vedhæftede korrekturdokument, da overskriften ikke passer til
formuleringen i nedenstående punkter. Man kan for eksempel ikke sige: Skolernes pædagogiske
centre ansvaret for udvælgelse... eller skolernes pædagogiske centre skolens læremidler skal stå....



Følgende tekst ønskes indføjet som selvstændig bullet: ”Der gives i fornødent omfang supplerende
undervisning eller anden faglig støtte til elever, der har skiftet skole, eller som har været uden
undervisning i længere tid. Der skal i fornødent omfang gives supplerende undervisning eller anden
faglig støtte til elever, som af anden grund har behov for støtte. Skolens leder kan for en elev, der
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modtager supplerende undervisning eller anden faglig støtte efter 1. og 2. pkt., efter samråd med
elevens forældre fravige undervisningstiden i § 14 b, stk. 2, 1. pkt., hvis det er til elevens bedste”.


Under punkt 7. Valgregler til skolebestyrelsesvalg i Dragør Kommune ønskes teksten ændret til
følgende:



Der ønskes indsat her, at skolebestyrelsen skal godkende valgreglerne. Se reglerne her:
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161332



Samt som sidste punkt under pkt. 7: Reglerne for eventuel udtrædelse i utide ønskes også indført
her.
Vi foreslår endvidere, at Styrelsesvedtægtsdokumentet rettes sprogligt til jf. korrekturforslagene i
vedhæftede dokument, så vedtægten fremover kan fremstå professionel.
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Store Magleby Skole
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