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Bilag 5 - Vedtægt for fællesbestyrelse i Reerslev

Vedtægt for Reerslev Landsbyordning
Fælles bestyrelse for skole/SFO og dagtilbud i Reerslev
Lovgrundlag er folkeskolelovens § 24 a.
Folkeskolelovens regler om skolebestyrelser - herunder bekendtgørelsen om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen i folkeskolen - danner grundlag for den fælles bestyrelse
for folkeskolen og det kommunale dagtilbud med de tilpasninger, der følger af, at dagtilbuddet og skolen har forskelligt lovgrundlag.
Den fælles bestyrelses kompetence følger henholdsvis folkeskolelovens og dagtilbudslovens
bestemmelser.
Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med dagtilbuddet jf. kapitel 7 § 5 stk.1 i dagtilbudsloven.
Kommunalt fastsatte rammer for landsbyordning i Reerslev
Reerslev Skoles SFO har – som øvrige kommuneskoler – tilbud om SFO til børn fra 0. til og
med 3. klasse. Derudover har SFO’en et udvidet fritidstilbud til børn fra 4. til og med 6. klasse.
Der er desuden en aftenklub for børn fra 6. klasse og ældre.
For det udvidede fritidstilbud til børn fra 4. til og med 6. klasse, og for aftenklubben for børn
fra 6. klasse og ældre gælder samme vilkår som for kommunens fritidsklubber for samme
målgruppe hvad angår:
• Forældrebetaling
• Personalenormering
• Tilskud til drift (rammebeløb)
Der skal udarbejdes et særskilt budget og regnskab for skole og dagtilbud.
Der skal desuden udarbejdes et særskilt budget og regnskab for det udvidede fritidstilbud,
som rummer børn fra og med 4. klasse til og med 6. klasse.
Der skal udarbejdes særskilt budget og regnskab for aftenklubben for børn fra 6. klasse og
ældre.
Der er fælles ledelse for skole/SFO og dagtilbud.
Der er fælles bestyrelse for skole/SFO og dagtilbud.
§ 1. Fællesbestyrelsens sammensætning
Den fælles bestyrelse består af:
- 5 forældre til børn i folkeskolen, herunder det udvidede fritidstilbud
- 2 forældre til børn i dagtilbuddet
- 2 medarbejdere i skolen
- 1 medarbejder i dagtilbuddet
- 1 elev i skolen
Der vælges 1. og 2. stedfortræder til forældrerepræsentanterne.
Der vælges 1. stedfortræder til medarbejder- og elevrepræsentanter.
Stk. 2. Skolens leder varetager fællesbestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i den fælles
bestyrelses møder uden stemmeret.
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Stk. 3. Den fælles bestyrelse kan permanent eller ad hoc inddrage andre medlemmer i bestyrelsens arbejde uden stemmeret. Disse medlemmer kan repræsentere lokale foreninger eller
institutioner, som fx landsbylaug, Idrættens samvirke, Kulturelt samvirke, kirke, fagforening
eller andre aktører lokalt eller kommunalt.
§ 2. Valg til fællesbestyrelsen
Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere til børn i folkeskolen vælges af og blandt
forældre til børn i folkeskolen, herunder det udvidede fritidstilbud.
For at sikre kontinuitet i skolebestyrelsens arbejde gennemføres forskudte valg for forældrerepræsentanter, således at halvdelen af de forældrevalgte medlemmer er på valg hvert andet
år. De forældrevalgte repræsentanter i fællesbestyrelsen vælges for en 4-årig periode.
Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere til børn i dagtilbuddet vælges af og blandt
forældre til børn i dagtilbuddet. Ved stemmelighed afgøres det ved lodtrækning, hvem der tildeles plads i den fælles bestyrelse.
Forældrerepræsentanter til børn i dagtilbuddet vælges for to år ad gangen.
For forældrerepræsentanternes valgbarhed – se kommunens skolestyrelsesvedtægt.
Stk. 2. Medarbejderrepræsentanterne fra dels skole/SFO (herunder det udvidede fritidstilbud)
dels dagtilbud vælges på den måde, at skolens leder indkalder samtlige medarbejdere fra de
to grupper for sig, til en valghandling.
Alle medarbejdere indenfor gruppen kan stemme på alle kandidater indenfor gruppen. Hver
medarbejder har én stemme. Den medarbejder, der har fået flest stemmer i sin gruppe, er
valgt til den fælles bestyrelse. Den medarbejder, der har fået næstflest stemmer indenfor sin
gruppe, er valgt som stedfortræder.
Stk. 3. For medarbejderrepræsentanterne er valgperioden et år. Valget finder sted i forbindelse med skolens planlægning af det kommende skoleår.
Stk. 4. Elevrepræsentanten og deres stedfortræder til den fælles bestyrelse vælges af elevrådet. Valgperioden er et år. Valget finder sted i august måned.
§ 3. Konstituering
På fællesbestyrelsens første møde vælger medlemmerne en af forældrerepræsentanterne som
formand og en som næstformand ved bundet flertalsvalg.
Formand og næstformand vælges for to år ad gangen. Valget finder sted inden sommerferien.
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