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Afsender af høringssvar
Skole
Avedøre Skole
Skolebestyrelsen

Indhold i høringssvar

Forvaltningens svar

Skolebestyrelsen på Avedøre Skole tog
styrelsesvedtægten til efterretning med følgende
kommentarer:


Kapitel II: Skolebestyrelsen, § 1, stk.3:
Bestyrelsen påpeger, at det bør fremgå, hvordan
sammensætningen skal være i forhold til
forældrerepræsentanter og andre
udefrakommende, såsom idrætsforeninger,
erhvervsvirksomheder og ungdomsuddannelser.

Forvaltningen tager kommentaren til efterretning og bemærker,
at sammensætningen er beskrevet i Kapitel II:
Skolebestyrelsen, § 1, stk. 2-4 samt § 2, stk. 8. De mulige
pladser til erhvervs- og foreningslivet supplerer de syv
forældrerepræsentanter.



Kapitel II: Skolebestyrelsen, § 1, stk.4:
Bestyrelsen opfordrer til en omformulering, da
der ikke er overensstemmelse mellem teksten
vedr. valg af forældre fra specialtilbud i vedtægt
og det tilhørende bilag om regler for valg til
skolebestyrelser.

Forvaltningen tager kommentaren til efterretning med
bemærkning om, at bilagets afsnit ”Repræsentation af
specialklasser” er en uddybelse af vedtægtens § 1, stk.4.



Kapitel II: Skolebestyrelsen, § 2, stk.3:
Bestyrelsen spørger ind til, om der stemmes pr.
kandidat eller pr. valghandling ved valg af
medarbejderrepræsentanter.

Det fremgår af kapitel II: Skolebestyrelsen, § 2, stk.3, at
samtlige medarbejdere indkaldes til en fælles valghandling,
hvor hver medarbejder har én stemme. Det er således ikke pr.
kandidat.



Kapitel II: Skolebestyrelsen, § 2, stk.3:
Derudover ønsker bestyrelsen at få uddybet,
hvordan skolelederen skal sikre et bestemt
udfald af et demokratisk valg.

Forvaltningen er enig i den påpegede problematik og
indarbejder i stedet nedenstående tekst:
Skolelederen bør i forbindelse med valget opfordre de
stemmeberettigede medarbejdere til gennem valg at tilstræbe
så repræsentativ deltagelse af skolens pædagogiske
personale i skolebestyrelsen som muligt.



Kapitel II: Skolebestyrelsen, § 2, stk.4:
Bestyrelsen er i tvivl om, hvem der reelt er
stemmeberettiget og valgberettiget i forhold til

Det fremgår af Kapitel II: Skolebestyrelsen, § 1, stk.4, at
valgbare og stemmeberettigede medarbejdere er personer, der
er omfattet af skolelederens kompetence – det vil sige både
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det pædagogiske personale, og hvad der forstås
ved repræsentativt - om det eksempelvis er det
pædagogfaglige og det lærerfaglige.

lærere og pædagoger.

Kapitel III: Forældreråd i SFO, § 17:
Bestyrelsen spørger ind til, hvilke beføjelser
medlemmet af SFO-rådet har i skolebestyrelsen.
Derudover påpeger bestyrelsen, at det er
vigtigere at sikre, at et medlem af SFO’rådet
deltager i møder i skolebestyrelsen, end at sikre
deltagelse af et skolebestyrelsesmedlem på
møder i SFO-rådet, da det kan blive
dobbeltarbejde.

Forvaltningen tager kommentaren til efterretning og indstiller
på den baggrund, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, om
SFO-repræsentanten skal tildeles en fast plads i
skolebestyrelsen med stemmeret.
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Dansborgskolen
Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen på Dansborgskolen har behandlet
udkastet til styrelsesvedtægten og tager vedtægten
til efterretning uden yderligere kommentarer.
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Engstrandskolen
Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen på Engstrandskolen anser de
foreslåede ændringer for nødvendige tilretninger.

Et medlem af skolebestyrelsen har mulighed for at deltage på
SFO-rådets møder, men der er ikke obligatorisk
mødedeltagelse.

Forvaltningen tager høringssvaret til efterretning.

Derudover har bestyrelsen følgende bemærkninger:


Bestyrelsen finder det glædeligt, at der i reglerne
for valg til skolebestyrelser er blevet muligt at
aftale fredsvalg, hvis der på en folkeskole kun er
opstillet syv kandidater ved tidspunktet for sidste
frist for kandidatopstilling.

Forvaltningen tager bemærkningen til efterretning.



Kapitel VII: Skolekontaktråd:
Skolebestyrelsen anser det for meget vigtigt, at
alle skoler er repræsenteret ved samtlige møder i
skolekontaktrådet. Fra tid til anden vil det ske, at
en skolebestyrelses repræsentant ikke kan
deltage i et møde, og bestyrelsen ønsker derfor,
at der i kapitel VII om skolekontaktrådet tilføjes
en bestemmelse, der gør det muligt for

Forvaltningen tager bemærkningen til efterretning og retter
kapitlet til.
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skolebestyrelsen at vælge en suppleant for deres
repræsentant i skolekontaktrådet. Suppleanten
skal ved repræsentantens frafald have mulighed
for at deltage i skolekontaktrådets møde.
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Frydenhøjskolen
Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsens på Frydenhøjskolen finder, at
styrelsesvedtægten er blevet ændret til det bedre og
sætter pris på, at en stor del af tidligere høringssvar
er blevet indarbejdet.
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Gungehusskolen
Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen på Gungehusskolen tager
ændringerne til efterretning med følgende
kommentarer:
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Holmegårdsskolen
Skolebestyrelsen

Forvaltningen tager bemærkningen til efterretning.



Kapitel II: Skolebestyrelsen, § 1, stk.3:
Bestyrelsen finder det uklart, om de to mulige
pladser til erhvervs- og foreningslivet erstatter
eller supplerer de syv valgte medlemmer i
bestyrelsen.

De mulige pladser til erhvervs- og foreningslivet supplerer de
syv forældrerepræsentanter, jf. Kapitel IV i ”Regler for valg til
skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og
heldagsskolen Sporet”.



Kapitel III: Forældreråd i SFO, § 17:
Skolebestyrelsen mener endvidere, at SFO-rådet
bør sikres en fast plads i bestyrelsen. Denne
plads bør ligesom erhvervs- og
foreningsrepræsentanter være et supplement til
de syv valgte medlemmer. SFO-repræsentanten
bør også gives stemmeret.

Forvaltningen tager kommentaren til efterretning og indstiller
på den baggrund, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, om
SFO-repræsentanten skal tildeles en fast plads i
skolebestyrelsen med stemmeret.



Skolebestyrelsen anerkender desuden
genindførelsen af muligheden for aftale om
fredsvalg.

Forvaltningen tager kommentaren til efterretning.

Skolebestyrelsen på Holmegårdsskolen er generelt
godt tilfreds med ændringerne. Bestyrelsen har dog
nedenstående bemærkninger:


Kapitel II: Skolebestyrelsen, § 2, stk.3:

Forvaltningen tager bemærkningen til efterretning.
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Medarbejderrepræsentanterne og forældrene i
skolebestyrelsen er uenige om, hvorvidt der skal
tages højde for sammensætningen i forbindelse
med valg af medarbejderrepræsentanter.
Medarbejderrepræsentanterne ønsker at
fastholde gældende styrelsesvedtægt, hvor der
ved demokratisk valg vælges to
medarbejderrepræsentanter blandt alle
arbejdspladsens medarbejdere.
Medarbejderrepræsentanterne er dog åbne over
for en ændring, såfremt der via
styrelsesvedtægten kan øremærkes yderligere
en plads i bestyrelsen til en SFOmedarbejderrepræsentant.
Forældrerepræsentanterne ønsker at bibeholde
den nuværende styrelsesvedtægt, og at
skolebestyrelsen ikke udvides.

Bestemmelsen er formuleret, så de to pladser til
medarbejderrepræsentanterne ikke er øremærket specifikke
medarbejdergrupper. Hensigten hermed er at give mulighed
for, at den enkelte bestyrelse kan sammensættes i henhold til
lokale behov og ønsker.

Kapitel III: Forældreråd i SFO:
Bestyrelsen påpeger, at der ikke er en
automatisk tilknytning eller et formaliseret
samarbejde mellem skolebestyrelsen og
forældrerådet. Dette bevirker, at der ikke vil være
en naturlig platform for samarbejde mellem de to
parter. Forældrerådet kommer derved til at stå
uden reel indflydelse, hvilket er et dilemma for
forældrerådets virke.

Kommentaren tages til efterretning. Forvaltningen opfordrer til,
at den enkelte skole søger at sikre et godt samarbejde mellem
skolebestyrelse og forældreråd. Vedtægten lægger således op
til, at repræsentanter fra skolebestyrelsen kan deltage i SFOrådets møder og vice versa.
På nuværende tidspunkt er samarbejdet dog ikke formaliseret.
Af den årsag indstiller forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen
tager stilling til, om SFO-repræsentanten skal tildeles en fast
plads i skolebestyrelsen med stemmeret.

Derudover har bestyrelsen følgende kommentar til
”Regler for valg til forældreråd i SFO’er i Hvidovre
Kommune”:


Det fremgår, at der afholdes valg den 15.
oktober, og at de valgte sidder til den 31. juli.
Bestyrelsen spørger ind til, hvad skal der ske i
perioden 31. juli til 15. oktober.

Forvaltningen tager kommentaren til efterretning og ændrer
datoen, så det fremgår, at valgperioden udløber to år efter
SFO-rådet er valgt, dog senest den 14. oktober.

4

7

Langhøjskolen
Skolebestyrelsen

Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar fra
skolebestyrelsen på Langhøjskolen.
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Præstemoseskolen
Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen på Præstemoseskolen tager
styrelsesvedtægten til efterretning, dog med
følgende kommentar:
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Risbjergskolen
Skolebestyrelsen

Det fremgår af Kapitel II, § 2, stk.3, at
skolelederen på én gang skal sikre, at det
pædagogiske personale i skolebestyrelsen er
repræsentativt for medarbejdergruppen på den
enkelte skole, men skolelederen skal samtidig
sikre en fuldt demokratisk valghandling, hvor alle
skolens medarbejdere er valgbare og vælges
efter stemmeflerhed.
Skolebestyrelsen finder dette uforeneligt og
foreslår i stedet nedenstående tekst:
Skolelederen bør i forbindelse med valget
opfordre de stemmeberettigede medarbejdere til
gennem valg at tilstræbe så repræsentativ
deltagelse af skolens pædagogiske personale i
skolebestyrelsen som muligt.

Forvaltningen er enig i den påpegede problematik og
indarbejder i stedet den foreslåede tekst.

Skolebestyrelsen har følgende bemærkninger til
styrelsesvedtægten:


Kapitel II: Skolebestyrelsen, § 2, stk.3:
Det fremgår, at medlemmer fra det lokale
erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelser eller
lokale foreninger deltager i skolebestyrelsens
møder med stemmeret. Skolebestyrelsen er
forundret over, at denne personkreds tillægges
stemmeret, da de ikke er medlemmer af
skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen opfatter
denne personkreds som sammenlignelig med
SFO-rådets repræsentant i skolebestyrelsen, der
efter hvad skolebestyrelsen er oplyst af Børne-

Forvaltningen skal oplyse, at bestemmelsen vedrørende de
eksterne bestyrelsesmedlemmer og deres stemmeret fremgår
af folkeskolelovens § 42, stk. 2 og stk. 5.
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og Velfærdsforvaltningen heller ikke er tillagt
stemmeret.


Kapitel III: Forældreråd i SFO, § 17:
Det er angivet, at SFO-rådet udpeger en
repræsentant, der deltager på
skolebestyrelsesmøderne. Ligeledes står der, at
skolebestyrelsen kan udpege en kontaktperson,
der kan deltage på møderne i SFO-rådet.
Skolebestyrelsen antager, at der i begge tilfælde
menes en forældrerepræsentant og opfordrer til,
at dette præciseres.

Forvaltningen tager bemærkningen til efterretning og
præciserer, at der er tale om forældrerepræsentanter.



Kapitel VII: Skolekontaktråd, § 34:
I afsnittet beskrives, at skolekontaktrådet blandt
sine medlemmer vælger en repræsentant til
Musikskolens bestyrelse, en repræsentant til
Ungdomsskolens bestyrelse og en repræsentant
til Integrationsrådet. Bestyrelsen påpeger, at
såfremt der med "medlemmer" alene tænkes på
forældrerepræsentanterne, bør dette præciseres.

Forvaltningen tager bemærkningen til efterretning og
præciserer, at der er tale om forældrerepræsentanter.

Derudover har skolebestyrelsen følgende
kommentarer til "Regler for valg til skolebestyrelser
ved Hvidovre Kommunes folkeskoler og
heldagsskolen Sporet":


Bestyrelsen påpeger, at de beskrevne ændringer
foretaget i kapitel II vedrørende offentliggørelse
af valget ikke stemmer overens med ændringen i
Kapitel V, punkt 6. Bestyrelsen tilføjer, at der
også bør stå, at valget også offentliggøres på
skolernes hjemmesider og at den ansvarlige for
dette er skolens leder og formanden for
skolebestyrelsen.

Forvaltningen medgiver, at der i notatet ”Ændringer i bilag om
regler for valg til skolebestyrelser ved Hvidovre Kommunes
folkeskoler og heldagsskolen Sporet” ikke er angivet, at
skolens leder og formanden for skolebestyrelsen er ansvarlige
for offentliggørelsen af valget. Forvaltningen skal oplyse, at
notatet ikke er en del af selve bilaget; notatet er alene
udarbejdet for at anskueliggøre ændringerne i bilaget, og
forvaltningen vil derfor ikke foretage yderligere ændringer i
selve notatet.
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Faglige organisationer
BUPL Storkøbenhavn

Endelig spørger bestyrelsen ind til, om det er
rimeligt, at nogle familier får fire stemmer ved
valg til skolebestyrelsen, hvor andre kun får to,
afhængigt af hvor mange
forældremyndighedsindehavere der er i familien.
Skolebestyrelsen opfordrer til, at det overvejes,
om ikke det vil være mere demokratisk, at alle
familier, uanset den bagvedliggende
konstellation, har det samme antal stemmer.

Forvaltningen tager kommentaren til efterretning og tilføjer, at
bestyrelsens forslag vil medføre en omvendt ubalance i
tildelingen af stemmer, da antallet af stemmer i så fald vil blive
halveret for de familier, der består af to
forældremyndighedsindehavere.
Forvaltningen skal bemærke, at der i henhold til
skolebestyrelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 28 af 14/01/2014,
§§ 5-6) er mulighed for, at eksempelvis stedforældre kan
tildeles valgret, såfremt indehaveren af forældremyndigheden
over barnet samtykker heri.

BUPL Storkøbenhavn har følgende kommentarer til
styrelsesvedtægten:


Kapitel II: Skolebestyrelsen, § 2, stk.3:
Det fremgår, at skolens leder skal sikre, at
repræsentationen af det pædagogiske personale
i skolebestyrelsen er repræsentativ for
medarbejdergruppen på den enkelte skole.
BUPL spørger ind til, hvordan skolens leder skal
sikre dette, og om det betyder, at
medarbejdergrupperne med flest ansatte så er
sikret en plads.

Forvaltningen er enig i den påpegede problematik og
indarbejder i stedet nedenstående tekst:
Skolelederen bør i forbindelse med valget opfordre de
stemmeberettigede medarbejdere til gennem valg at tilstræbe
så repræsentativ deltagelse af skolens pædagogiske
personale i skolebestyrelsen som muligt.



Kapitel III: Forældreråd i SFO, § 17:
SFO-rådet kan ifølge dette afsnit udpege en
repræsentant, der kan deltage i
skolebestyrelsesmøderne, og samtidig kan
skolebestyrelsen udpege en kontaktperson, der
kan deltage på møderne i SFO-rådet.
BUPL foreslår, at de skal deltage i møder i
henholdsvis SFO-råd og skolebestyrelse. Dette
for at sikre en sammenhæng og et samarbejde
mellem den linje, der lægges for skolen og
SFO’en.

Forvaltningen tager kommentaren til efterretning med
opfordring om, at den enkelte skole søger at sikre et godt
samarbejde mellem skolebestyrelse og forældreråd.
Vedtægten lægger således op til, at repræsentanter fra
skolebestyrelsen kan deltage i SFO-rådets møder og vice
versa.
På nuværende tidspunkt er samarbejdet dog ikke formaliseret.
Af den årsag indstiller forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen
tager stilling til, om SFO-repræsentanten skal tildeles en fast
plads i skolebestyrelsen med stemmeret.
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Kapitel III: Forældreråd i SFO, § 18:
Det fremgår, at der vælges 1
medarbejderrepræsentant til SFO-rådet. BUPL
foreslår, at det er 2 medarbejderrepræsentanter,
således som det anbefales til
forældrebestyrelsen for dagtilbud, og at dette bør
gælde på de skoler, hvor SFO’en ligger på flere
matrikler, samt har en SFO 2 og SFO 3 tilknyttet.

Forvaltningen tager forslaget til efterretning og giver mulighed
for valg af yderligere en medarbejderrepræsentant til SFOrådet, såfremt den enkelte skole ønsker to
medarbejderrepræsentanter.



Kapitel V: Pædagogisk udvikling på skolerne, §
26:
På hver skole oprettes et mødeforum, hvor
deltagerne kan arbejde med, forholde sig til og
udtale sig om den pædagogiske udvikling på
skolen.
BUPL finder denne beskrivelse meget vag, da
der hersker tvivl om, hvem der skal deltage, og
hvilken kompetence mødeforummet har. BUPL
foreslår, at det beskrives, hvem der deltager og
finder det naturligt, at der skal være deltagelse af
både lærere og pædagoger.

Det fremgik tidligere af folkeskoleloven, at der ved hver skole
skulle dannes et pædagogisk råd. Ved ikrafttrædelsen af
folkeskolereformen blev de pædagogiske råd på skolerne ikke
længere lovpligtige, og rådene blev således nedlagt ved
begyndelsen af skoleåret 2014/2015.

Kapitel VII: Skolekontaktråd, § 32, stk.2:
Valg af de 2 medarbejderrepræsentanter blandt
skolebestyrelsernes medarbejderrepræsentanter
udpeges af Hvidovre Lærerforening og BUPL.
BUPL synes ikke, det er helt klart, hvordan
denne udpegning sker, og vil gerne have
uddybet, om de to organisationer udpeger hver
sin kandidat, eller om de skal blive enige om,
hvem der skal udpeges.

Forvaltningen tager kommentaren til efterretning og præciserer
i styrelsesvedtægten, at de to faglige organisationer vælger
hver sin kandidat.



Den 26. juni 2014 har Kommunalbestyrelsen vedtaget, at der i
stedet oprettes et mødeforum på hver skole, der i lighed med
de pædagogiske råd arbejder med den pædagogiske udvikling
på skolen. Sammensætning og virke af disse fora defineres
dog lokalt i samarbejde mellem skolens ledelse og de lokale
MED-udvalg og beskrives således ikke i styrelsesvedtægten.
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Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening har følgende kommentarer
til styrelsesvedtægten:


Kapitel II: Skolebestyrelsen, § 2, stk.3:
Skolens leder skal sikre, at repræsentationen af
det pædagogiske personale i skolebestyrelsen er
repræsentativ for medarbejdergruppen på den
enkelte skole.
Hvidovre Lærerforening mener, at denne
sætning kan tolkes, som om skolens leder kan
forkaste det valg, der er foretaget af
medarbejderne, hvilket betyder, at skolens leder
kan annullere et demokratisk valg.
Lærerforeningen foreslår, at denne 1½ linje
udgår.

Forvaltningen er enig i den påpegede problematik og
indarbejder i stedet nedenstående tekst:
Skolelederen bør i forbindelse med valget opfordre de
stemmeberettigede medarbejdere til gennem valg at tilstræbe
så repræsentativ deltagelse af skolens pædagogiske
personale i skolebestyrelsen som muligt.



Kapitel VII: Skolekontaktråd, § 32, stk.1:
Lærerforeningen foreslår, at Skolekontaktrådet
udvides med FTR (Fællestillidsrepræsentanten)
for DLF og BUPL, eventuelt som gæster.

Forvaltningen tager forslaget til efterretning og indarbejder det i
vedtægten.



Kapitel VII: Skolekontaktråd, § 32, stk.2:
Lærerforeningen mener ikke, at
medarbejderrepræsentanterne skal udpeges af
Hvidovre Lærerforening og BUPL. Det er to
medarbejdere valgt af og blandt
medarbejderrepræsentanterne. Lærerforeningen
foreslår i stedet følgende formulering:
Valg af de 2 medarbejderrepræsentanter blandt
skolebestyrelsernes medarbejderrepræsentanter
forestås af Hvidovre Lærerforening og BUPL.
Meddelelse om de valgte kandidater indsendes
til forvaltningen.

Forvaltningen tager kommentaren til efterretning og præciserer
i styrelsesvedtægten, at de to kandidater vælges af og blandt
medarbejderrepræsentanterne.



Kapitel VII: Skolekontaktråd, § 32, stk.2:
Lærerforeningen foreslår, at to
medarbejderrepræsentanter vælges til

Forvaltningen tager forslaget til efterretning og indarbejder det i
vedtægten.
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Skolekontaktrådet ved starten af rådets
funktionsperiode. Disse er fungerende i hele
perioden, det vil sige 4 år. Hvis
medarbejderrepræsentanterne udtræder af
skolebestyrelsen, udtræder de også af Skolekontaktrådet, og der afholdes nyvalg. Dette
foreslås indsat i slutningen af § 32, stk. 2:
Medarbejderrepræsentanterne vælges ved
starten af rådets funktionsperiode og er
gældende for hele perioden. Hvis
medarbejderrepræsentanten udtræder af
skolebestyrelsen, afholdes der nyvalg.
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