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Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet 
I bestemmelserne om folkeskolelovens styrelsesregler, jfr., § 41, skal regler for styrel-
sen af kommunens skolevæsen fremgå af en styrelsesvedtægt for kommunens skole-
væsen. 
 
Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen, herunder at under-
visningspligten overholdes for alle børn i kommunen. Byrådet fastlægger mål og ram-
mer for skolernes virksomhed og fører tilsyn med skolerne. 
 
Familie og uddannelsesudvalget sikrer dialog med skolebestyrelsen gennem afholdelse 
af to årlige dialogmøder. 
 
Skolebestyrelsen 
§ 1  
Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 
2 elevrepræsentanter. 
 
Stk. 2.  
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Elevrepræsentanterne må ikke overvære den del af mødet, der angår sager vedrøren-
de enkeltpersoner. 
 
Stk. 3. Skolelederen og eller stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner 
og deltager i møderne uden stemmeret. 
 
§ 2  
Forældrerepræsentanter og suppleant vælges efter reglerne i Undervisningsministeri-
ets bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2014, Kapitel 2 Valgret og valgbarhed. 
 
Stk. 2. Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at skolens leder indkalder 
samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen, til en fælles valghandling. Alle 
medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én stemme. De to 
medarbejdere, der har fået flest og næst flest stemmer, er valgt. To suppleanter vælges 
efter samme fremgangsmåde. 
 
Stk. 3. Valg i henhold til stk. 2 finder sted hvert år før sommerferien i skoleåret forud for 
valgperioden. 
 
Stk. 4. Elevrepræsentanterne og deres suppleanter til skolebestyrelsen vælges af elev-
rådet/elevforsamlingen for et år ad gangen. 
 
Stk. 5. Valg i henhold til stk. 4, finder sted ved skoleårets start. 
 
§ 3  
På skolebestyrelsens første møde vælger medlemmerne én af forældrerepræsentan-
terne som formand og én som næstformand ved bundet flertalsvalg.  
 
Stk. 2. Byrådet har besluttet, at der ikke udpeges byrådsmedlemmer til skolebestyrel-
serne.  
 
§ 4  
Skolebestyrelsens møder er lukkede. 
 
Stk. 2. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles 
spørgsmål af særlig interesse for dem.  
 
§ 5  
Skolebestyrelsen 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 til møderne. Der aftales en møderække. 
 
§ 6  
Formanden fastsætter dagsorden for møderne og fremsender senest fem hverdage in-
den mødet en dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne. Såfremt et medlem 
ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest otte 
dage før mødet afholdes. 
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Stk. 2. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mø-
det indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden orientere medlemmerne om de 
sager, der skal behandles på mødet. 
 
§ 7  
Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettige-
de medlemmer er til stede. 
 
§ 8  
Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til ste-
de under afstemningen. 
 
§ 9  
Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. 
  
Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
 
§ 10  
Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for 
hvert møde, hvilke personer, der har været til stede. Beslutnings-protokollen underskri-
ves efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.  
 
Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen i kort form 
og medsendt bestyrelsens udtalelser og beslutninger. 
 
Stk. 3. Beslutningsprotokollen offentliggøres umiddelbart efter hvert møde på skolens 
hjemmeside. 
 
§ 11  
Skolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
 

Hvem der har ansvaret for gennemførelsen af valget, 

§ 12  
Ved den enkelte skole nedsættes der en valgbestyrelse, der har ansvar for gennemfø-
relse af valget.  
Valgbestyrelsen består af skolens leder som formand for valgbestyrelsen, formanden 
for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skole-
bestyrelse.  
 
Stk. 2. Administrationen er kommunal koordinator. 
 
Stk. 3. Valgbestyrelsen sørger for, at der senest 3 måneder før afslutningen af perioden 
for en eventuel afstemning, gives hjemmene skriftlig meddelelse på den sædvanligt 
benyttede måde. 
 
§ 13 
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Skolens leder sørger for, at der udarbejdes en liste over personer, der er valgberettige-
de jf. BEK nr 28 af 14/01/2014 Kapitel 2.  Valglisten skal være udarbejdet senest 3 uger 
før valgmødet. 
 
§ 14.  
Der skal gives indehavere af forældremyndigheden mulighed for ved henvendelse til 
skolen eller undervisningstilbuddet at sikre sig, at de er opført på valglisten. Tilsvarende 
skal personer, der ønsker valgret og valgbarhed efter BEK nr 28 af 14/01/2014 Kapitel 
2. have mulighed for at blive optaget på valglisten. 
 
Stk. 2. Valgbestyrelsen træffer afgørelse snarest muligt, om vedkommende har ret til at 
blive optaget på valglisten. 
 
Stk. 3. Valgbestyrelsen kan fastsætte en frist for henvendelse til skolen angående op-
tagelse på valglisten. Fremsættes der ønske om optagelse på valglisten efter udløbet 
af fristen, tager valgbestyrelsen stilling til, om det vil være praktisk muligt at imøde-
komme ønsket. 
 
Stk. 4. Valgbestyrelsen kan forlange dokumentation for, at betingelserne for at blive op-
taget på valglisten er opfyldt. 
 

Valgtidspunkt 

§ 15  
Ordinære valg gennemføres efter, at der har været holdt kommunalvalg, og er 2 årig. 
Valget skal være afsluttet senest 31. maj det følgende år. 
 
Stk. 2. Ved skoler, der oprettes i valgperioden, afholdes valg snarest muligt efter, at 
skoleplaceringen for de børn, der skal indskrives ved skolen, er endeligt fastlagt.  
 
Stk. 3. De angivne frister kan rykkes til den sidste hverdag før fristen, hvis fristen falder 
på en helligdag. 
 

Afstemning herunder muligheden for elektronisk afstemning 

§ 16. Hjemmene orienteres om afstemningen, mindst 10 dage før fristen for aflevering 
af stemmer.  
 
Stk. 2. Afstemningen sker ved, at hjemmene mindst 10 dage før fristen for aflevering får 
adgang til stemmemateriale, der kan sendes til eller afleveres på skolen  
 
Stk. 3. Byrådet kan beslutte, at stemmeafgivning kan ske ved elektronisk afstemning 
via internettet, i stedet for ved brug af det i stk. 2 nævnte stemmemateriale. 
 
§ 17.  
Valgbestyrelsen bekendtgør på den sædvanligt benyttede måde fristen for aflevering 
på skolen af stemmer. 
 
Stk. 2. Valgbestyrelsen sørger for, at der gives hjemmene skriftlig orientering om val-
get. Kandidaterne skal have mulighed for at beskrive deres holdninger og synspunkter 
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vedrørende skolebestyrelsens arbejde i det materiale, valgbestyrelsen udsender til 
hjemmene. Valgbestyrelsen fastsætter tidsfristen for kandidaternes aflevering af be-
skrivelse af holdninger og synspunkter til skolebestyrelsens arbejde og kan fastsætte 
grænser for omfanget heraf. 
 
Stk. 3. Valgbestyrelsen skal på skolens eller hjemmeside offentliggøre det i stk. 2 
nævnte materiale med kandidaternes beskrivelse af holdninger og synspunkter til sko-
lebestyrelsens arbejde. 
 
§ 18  
Det nødvendige stemmemateriale i form af stemmeseddel med tilhørende stemmevej-
ledning tilvejebringes af valgbestyrelsen. Stemmesedlen udarbejdes på grundlag af de 
indgivne og godkendte kandidatopstillinger. 
 
Stk. 2. Ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter stemmes på 4 forskellige 
kandidater. Ved forskudte valg til med 7 forældrerepræsentanter stemmes på 2-3 for-
skellige kandidater. 
 
§ 19.  
Alt stemmemateriale, skolen modtager, opbevares, indtil fristen for klager over valget er 
udløbet.  
 
§ 20.  
Stemmeafgivning kan yderligere ske ved elektronisk afstemning via internettet under 
forudsætning af: 
 
1) Reglerne i §§ 19-21 finder tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af, 
at afstemningen sker elektronisk. 
 
2) Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at afstemningen tilrettelægges i overens-
stemmelse med lov om behandling af personoplysninger. 
 

Muligheden for fredsvalg 

§ 21. Senest 3 uger før en eventuel afstemning skal være afsluttet, kan der mellem 
kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis: 
 

1. Alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette. 
 

2. Valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne. 
 
§ 22. Valgbestyrelsen kan udsætte den i § 23 nævnte frist, hvis den har fastsat en frist 
for afhjælpning af eventuelle mangler ved en opstilling. 
 
§ 23. 
Ved fredsvalg til skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter betragte de 7 øverste 
i opstillingsrækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den 
rækkefølge, hvori de er opstillet.  
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Stk. 2. Ved fredsvalg til skolebestyrelser med forskudte valg betragtes de øverste i op-
stillingsrækkefølgen svarende til det antal pladser, der er på valg, som valgte, mens re-
sten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet.  
 
Stk. 3. Valgbestyrelsen underretter de valgte og stedfortræderne om valget. Resultatet 
meddeles til Byrådet 
 
Stk. 4. Valgbestyrelsen bekendtgør resultatet på den sædvanligt benyttede måde. 
 

Opgørelse af valget 

§ 24.  
Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen nævnt i 
§ 16, 17 og 18 og under overværelse af eventuelle tilstedeværende vælgere. 
 
§ 25.  
Kandidaterne placeres i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal. I tilfælde af 
stemmelighed afgøres placeringen i rækkefølgen ved lodtrækning. 
 
Stk. 2. Ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter betragtes de 7 øverste i 
stemmerækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som suppleanter i rækkefølge 
efter størrelse af deres stemmetal.  
 
Stk. 3. Ved skolebestyrelser med forskudte valg betragtes de øverste i opstillingsræk-
kefølgen svarende til det antal pladser, der er på valg, som valgte, mens resten betrag-
tes som suppleanter i den rækkefølge, hvori de er opstillet.  
 
§ 26.  
Valgbestyrelsen underretter de valgte repræsentanter og suppleanter om valget. Af-
stemningens resultat meddeles til Byrådet, der bekendtgør resultatet på den sædvanligt 
benyttede måde. 
 

Klager over valget 

§ 27. Tvivlsspørgsmål vedrørende fremgangsmåden ved valget afgøres af Byrådet. 
 
Stk. 2. Klager over valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser, herunder om af-
slag på optagelse på valglisten, skal indgives skriftligt inden 10 dage efter valgets en-
delige opgørelse til Byrådet. 
 
Stk. 3. Ved omvalg kan kun de personer, der havde valgret ved det almindelige valg, 
deltage. Byrådet fastsætter dagen for afslutning af eventuel afstemning. Omvalg holdes 
i øvrigt efter samme regler som nævnt i § 18-§ 22 
 

Skolebestyrelsens konstituering og tiltræden 

§ 28.  
Når valgene er afsluttet, indkalder skolens leder den nye skolebestyrelse til konstitue-
rende møde, herunder valg af formand. 
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Stk. 2. Indtil der er valgt en formand, ledes det konstituerende møde af den forældrere-
præsentant, der længst har været medlem af skolebestyrelsen. Står flere lige, går den 
ældre forud for den yngre. Hvis ingen af forældrerepræsentanterne har været medlem 
af skolebestyrelsen tidligere, ledes mødet af den ældste af forældrerepræsentanterne. 
 
§ 29.  
De nye skolebestyrelser tiltræder hvervet den 1. august efter afslutningen af skolebe-
styrelsesvalgene, og de hidtidige forældrerepræsentanter fratræder hvervet den 31. juli 
ved udløbet af valgperioden. 
 
Stk. 2. I tilfælde, hvor valget som følge af omvalg ikke er afsluttet på tiltrædelsestids-
punktet, tiltræder de nye skolebestyrelser snarest muligt. Byrådet fastsætter det nær-
mere tidspunkt. De hidtidige repræsentanters hverv ophører dagen før, de nye foræl-
drerepræsentanter tiltræder. 
 

Suppleringsvalg 

§ 30. Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen, indtræder en suppleanter for re-
sten af valgperioden. 
 
Stk. 2. Er der ved ledighed ingen suppleanter for skolebestyrelsens forældrerepræsen-
tanter, holdes der snarest muligt suppleringsvalg med henblik på besættelse af den le-
dige plads i skolebestyrelse for resten af valgperioden. Jf. § 18-22 
 

Bekendtgørelsen af valgets resultater. 

§ 31 
Valgbestyrelsen underretter de valgte repræsentanter og suppleanter om valget. Af-
stemningens resultat meddeles til Byrådet, der bekendtgør resultatet på den sædvanligt 
benyttede måde. 
 

Skolebestyrelsens beføjelser 

§ 32  
Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af 
Byrådet. 
 
Stk. 2. Byrådet delegerer sine beføjelser, i henhold til lov om folkeskolen, til skolebesty-
relserne vedrørende principper for: 
 

a) Antal deletimer og fordeling på fag, klassetrin og klasser inden for den tildelte 
timepulje, 

b) Fordeling af fag, emner og timer til folkeskolelovens fag inden for den tildelte 
timepulje, Dog ikke dansk, matematik og historie, da timetal her er fastsat i fol-
keskoleloven.  

 
Stk. 3. Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse om ansættelse af ledere. 
 
Stk. 4. Det er overladt til den enkelte skolebestyrelse at tage stilling til, om skolebesty-
relsen skal afgive udtalelse om ansættelse af: lærere, børnehaveklasseledere, skole-
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pædagoger og pædagogmedhjælpere i skolefritidsordningen. Skolebestyrelsens even-
tuelle beslutning herom skal fremgå af bestyrelsens forretningsorden. 
 
Stk. 5. Ved hver skoles skolefritidsordning kan der oprettes et forældreråd blandt foræl-
dre til børn i skolefritidsordningen. Skolebestyrelserne optager bestemmelse om sam-
arbejdet med forældrerådene i sin forretningsorden og kan udfærdige minimumskrav til 
forældrerådenes forretningsorden.  
 
§ 33  
Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning. 
 
§ 34  
Skolebestyrelsen skal indkalde forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens 
virksomhed. På dette møde kan årsberetningen behandles. 
 

Skolebestyrelsens sammensætning  

§ 35. Skolebestyrelsen indbyder andre til at deltage i møderne, når der behandles 
spørgsmål af særlig interesse for dem. Dette med særlig fokus på lokal forankring af 
folkeskolen, og samarbejdet med det lokale foreningsliv og i forhold til elevernes over-
gang til ungdomsuddannelse. 
 

 

Elevråd 
(Jf. Bekendtgørelse om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen)  
 
§1.  
Ved hver folkeskole, som har 5. eller højere klassetrin, og ved hver ungdomsskole har 
eleverne ret til at danne et elevråd. 
 
Stk. 2. 
Elevrådet varetager gennem samarbejde med ledelse, lærere og øvrige personale-
grupper elevernes fælles interesser på skolen. 
 
Stk. 3.  
Skolens leder er forpligtet til at opfordre eleverne til at danne et elevråd, hvis eleverne 
ikke selv tager initiativ hertil. 
 
§ 2.  
Alle elever på skolen har valgret og er valgbare til elevrådet. 
 
Stk. 2.  
Elevrådets medlemmer er ulønnede. 
 
Stk. 3. 
Valg afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned. 
 
Stk. 4. 
Et elevråd fungerer, indtil nyt elevråd er valgt. 
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§ 3.  
I folkeskolen vælges der af og blandt eleverne 2 repræsentanter til skolens bestyrelse.  
 
Stk. 2. 
Elevrådet udpeger endvidere repræsentanter til alle råd, udvalg, arbejdsgrupper og 
lign., som skolen har nedsat, og som behandler spørgsmål, der har betydning for ele-
verne i almindelighed, jf. dog stk. 3. 
 
Stk. 3. 
Der udpeges ikke repræsentanter til organer, hvor elevernes deltagelse ikke vil være i 
overensstemmelse med de regler, hvorefter organet er nedsat. 
 
 
§ 4.  
Forslag til vedtægter udarbejdes af elevrådet og vedtages på et møde, hvortil alle ele-
ver har adgang med stemmeret, jf. § 2, stk. 1. 
 
Stk. 2. 
Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om: 
 

1) Elevrådets størrelse 
 

2) Hvordan og hvornår medlemmer af elevrådet vælges samt valgperiodens læng-
de. I folkeskolen endvidere hvordan de enkelte klassetrin er repræsenteret i rå-
det, 

 
3) Valg af suppleanter, 

 
4) Elevrådets økonomi og regnskabsaflæggelse, 

 
5) Fremgangsmåden ved vedtægtsændringer og 

 
6) Afholdelse af et årligt møde, hvortil alle elever har adgang med stemmeret, med 

faste dagsordenspunkter såsom aflæggelse af beretning, regnskabsgodkendel-
se, valg m.v. 

 
Stk. 3. 
Vedtægterne kan indeholde yderligere bestemmelser. 
 
 
§ 5.  
Elevrådet fastsætter selv sin forretningsorden og udpeger selv sin formand. 
 
 
§ 6.  
Skolen kan anvende en del af skolens samlede bevilling som et årligt tilskud til elev-
rådsarbejdet. Skolens leder fastsætter efter drøftelse med elevrådet de nærmere vilkår 
for ydelse af tilskud, herunder eventuel ansøgningsprocedure og vilkår vedrørende af-
levering af regnskab for anvendelsen af det modtagne tilskud. 
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§ 7.  
Skolen stiller et egnet lokale og adgang til kontorfaciliteter til rådighed for elevrådet. 
 
Stk. 2. 
Skolen stiller endvidere et egnet lokale til rådighed for elevrådet til brug ved kulturelle, 
oplysende og organisatoriske møder. 
 
 

 

Skolens Ledelse  
Skolens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen i henhold til § 2 
stk. 2  og §45 i folkeskoleloven.  
 
Skolens leder er over for Byrådet og Skolebestyrelsen ansvarlig for, at de beslutninger, 
der træffes på skolen, er i overensstemmelse med gældende bestemmelser, fastsatte 
principper og inden for de mål og rammer, der er fastlagt af Byrådet. 
 
Skolens leder skal arbejde ud fra de principper Skolebestyrelsen har lagt for skolens 
virksomhed. 
 

• Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte. 
• Skolelederen træffer alle konkrete afgørelser, der vedrører de enkelte elever. 
• Skolelederen udarbejder forslag til Skolebestyrelsen vedrørende principper for 

skolens virksomhed m.v., jf. kapitel2. 
• Skolelederen udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte. 
• Skolens leder er forpligtet til at give medudvalget alle ønskede oplysninger om 

skolens virksomhed, der ikke er personorienteret. 
 
 
Dialogmøde Familie og Uddannelsesudvalget 
Familie og Uddannelsesudvalget holder mindst 2 årlige møder med skolebestyrelserne. 
Møderne holdes enten som fællesmøde med alle skolebestyrelser eller som møde med 
den enkelte skolebestyrelse. Form og indhold besluttes af det faglige politiske udvalg. 
 

Solrød Kommunes skolevæsen 

Skolestruktur 

Solrød Kommune har 3 folkeskoler og en fælles 10. klasse skole. 
269 001  Havdrup skole 
269 005  Uglegårdsskolen 
269 007  Munkekærskolen 
269 012  10 Solrød 
 
Kommunens tre folkeskoler har hvert sit distrikt. Der henvises til oversigtskort på kom-
munens hjemmeside. 
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Skolerne har fuldt udbygget klasserække fra børnehaveklasse til 9. klasse og en fælles 
10. klasse på Solrød Gamle Skole i ungdomsskoleregi. 
 
Folkeskolen har et tæt samarbejde med Erhvervsklassen under den kommunale ung-
domsskole og Ungdommens Uddannelses Vejledning (UUV i Køge). 
 
Tilsyn med skolerne 
Folkeskolen er en kommunal opgave, og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fører tilsyn med, 
at kommunerne løfter deres ansvar for folkeskolerne. 
  
Der føres tilsyn med to forhold i folkeskolen: 

• Den faglige kvalitet  
• Timetallene 

  

Tilsynets mål 

Tilsynet med skolernes virksomhed, jfr. Folkeskolelovens § 40, skal sikre: 
 

1. At skolerne formulerer en systematik mellem undervisningens resultater og læ-
rernes justering af undervisningen, når elevernes udbytte er anderledes end for-
ventet. 
 

2. At skolerne vurderer resultaterne af undervisningens fremme af elevernes alsidi-
ge personlige udvikling.  
 

3. At skolens leder ved en årlig resultatsamtale med direktøren på skoleområdet 
redegør for skolens resultater.  
 

4. At skolens ledelse har et realistisk indblik i skolens undervisningskultur. 
 

5. At skolerne hvert andet år udarbejder en oversigt i dansk, matematik og engelsk 
over skolernes resultater i de tre fag på udvalgte årgange. Oversigten lægges på 
skolens hjemmeside. 
 

6. At administrationen sikrer, at skolerne på baggrund af den kommunale integrati-
onspolitik udarbejder en strategi for undervisning af tosprogede elever.  
 

7. At administrationen sikrer, at skolerne har udarbejdet en strategi for medarbej-
dernes kompetenceudvikling. 
 

 
Tilsynet med skolen foregår dels skriftligt og dels mundtligt. Det omfatter følgende: 
 

a) Skolens hjemmeside om skolens almindelige principper og processer Skolernes 
årsplaner med blandt andet Beretningsdel og kobling til Direktionens årsplan. 
 

b) Årlige dialogmøder med deltagelse af Familie og uddannelsesudvalget, admini-
strationen med kort referat fra mødet, der fremsendes til parterne. 
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c) Direktørens årlige udviklingssamtaler med skolelederne 
 

d) Medarbejdersamtaler på skolen, Team-samtaler, overværelse / deltagelse i un-
dervisningen mv.  

 

 

Ansvar for udmøntning 

De omtalte mål for tilsynet og udmøntningen af samme ansvarsplaceres således i for-
bindelse med opgaveløsningen: 
 

Mål Ansvar / Placering 
1 Skolens ledelse 
2 Skolens ledelse 
3 Skolens ledelse  
4 Skolens ledelse  
5 Skolens ledelse 
6 Skolens ledelse & skolevæsenets konsulenter 
7 Skolens ledelse & skolevæsenets konsulenter  
 

 

Kvalitetsrapporterne i folkeskolen  

Kvalitetsrapporten er et værktøj, som skal sikre systematisk dokumentation og samar-
bejde mellem lokale politikere, forvaltning og skoler om evaluering og udvikling af kvali-
teten i folkeskolen. 
 

Byrådet har ansvar for den årlige kvalitetsrapport. 
  
Kvalitetsrapporten skal beskrive det netop afsluttede skoleår og skal senest behandles 
på et møde i Byrådet den 31. marts hvert år. 
  
Kvalitetsrapporten skal indeholde en sammenfattende vurdering af det faglige niveau 
på: 

• den enkelte skole 
• for det samlede skolevæsen i kommunen 

  
Vurderingen baseres på oplysninger om: 

• rammebetingelser (antal skoler, elever, timer m.v.) 
• pædagogiske processer (evaluering, skole-hjem-samarbejde m.v.) 
• resultater (karakterer, testresultater, overgangsfrekvenser m.v.) 

  
Endelig skal kvalitetsrapporten beskrive den opfølgning, Byrådet har foretaget på bag-
grund af den seneste kvalitetsrapport. 
  
Det er Byrådet, som tilrettelægger arbejdet med kvalitetsrapporten. Byrådet skal inden 
sin drøftelse af kvalitetsrapporten indhente en udtalelse om rapporten fra alle skolebe-
styrelser på kommunens skoler. Den færdige kvalitetsrapport skal offentliggøres på 
kommunens hjemmeside. 
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De offentliggjorte kvalitetsrapporter vil indgå i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med 
udviklingen i kvaliteten i folkeskolen. 
 

 

Frit skolevalg 
Alle børn er tilknyttet en distriktsskole, men forældre har frit valg til at vælge en anden 
skole. 
 
Ethvert barn er i kraft af sin bopæl eller sit opholdssted tilknyttet en bestemt distrikts-
skole og har derfor som udgangspunkt en ubetinget ret til optagelse på den pågælden-
de skole. Barnet har samtidig ret til at blive optaget i skolens fritidsordning, hvis der er 
etableret en sådan. 
  

Undtagelser 

Der er dog to undtagelser fra barnets ret til at blive optaget på distriktsskolen. I de til-
fælde kan kommunen vælge at henvise barnet til en anden skole eller et andet under-
visningstilbud: 

1. Hvis barnets udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte i form af speci-
alundervisning eller anden specialpædagogisk bistand og den ikke kan gives på 
distriktsskolen. 
 

2. Hvis en elev har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte i form af undervisning 
i dansk som andetsprog, og det er pædagogisk påkrævet at henvise eleven. 
 

Forældre der ikke ønsker barnet skal gå på distriktsskolen, kan søge om optagelse på 
en anden skole. Det kan enten være egen kommune eller i en anden kommune. Men 
barnet kan kun optages på den valgte skole, hvis der er plads. Hvis barnet får plads på 
den valgte skole, får det også ret til at blive optaget i skolefritidsordningen. 
 
Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse på en anden skole i 
kommunen, gælder følgende retningslinjer, som vedtaget af Byrådet den 17.11.1997: 
 

• Søskende har 1. prioritet. 
 

• Hvis det ikke er muligt at optage alle søskende, indgår afstandsprincippet for 
fastsættelse af rækkefølgen, jfr. pkt. 2. 

 
• Dernæst optages børn i henhold til afstandsprincippet, det vil sige at afstanden 

mellem hjem og skole er afgørende. 
 

• Ansøgningsfrist om dispensation for skoledistrikt ved optagelse i børnehaveklas-
se fastsættes hvert år i forbindelse med beslutning om indskrivningsperiode. 

 
• Der fastsættes en maksimal klassekvotient på 25 i forhold til ovennævnte ret-

ningslinjer, så der er plads til tilflyttere i skoledistrikterne. 
  
Hvordan indskrives barnet? 
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Det er obligatorisk at børn skal gå i børnehaveklasse. Børn, der skal starte i børneha-
veklasse, skal skrives ind i skole i efteråret, året før skolestarten.  
 
Indskrivningen foregår via internettet. Distriktsskolen sender materiale ud til de børn, 
der har alderen til at starte i børnehaveklasse. Du kan se mere om indskrivning Solrøds 
Kommunes hjemmeside.  
 

Kommunens befordringsforpligtelse 

Skolebørn har ret til befordring mellem skolen og hjemmet eller tæt på hjemmet. Det 
gælder, når barnet har længere end 2 1/2 kilometer til skole, eller hvis hensynet til bør-
nenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Kilometergrænserne ændrer sig 
med klassetrinnet.  
Syge og invaliderede elever har ret til befordring til og fra skole uanset skolevejens 
længde. Der er også ret til befordring mellem skole og fritidsordning. Kommunen kan 
opfylde sin befordringsforpligtelse ved at henvise eleverne til offentlige trafikmidler eller 
ved at godtgøre deres udgifter til egen befordring. 
  

Befordring og frit skolevalg 

Hvis forældrene benytter sig af det frie skolevalg, betyder det, at barnet ikke har krav 
på fri befordring. Hverken hvis den selvvalgte skole ligger i ens egen kommune eller i 
en anden.  
 

 

 

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand  
Elever i folkeskolen, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, gives speci-
alundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Dette gives enten som støtte i 
mindst 9 timer ugentligt i den almindelige undervisning eller i specialklasser og special-
skoler. 
 
Det fremgår af folkeskolelovens § 3, stk. 2 og § 20 stk. 2 at der til børn, hvis udvikling 
kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning og anden speci-
alpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler.  
  
Der gives desuden specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever, 
hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst ni 
undervisningstimer. 
 
De nærmere regler om folkeskolens specialundervisning er fastsat i bekendtgørelse nr. 
380 af 28. april 2012 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædago-
gisk bistand.  
  
Der er udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen, som forklarer og uddyber reglerne. 
  

Krav til specialundervisning 

Specialundervisning kan foregå som støtte i den almindelige undervisning (mindst ni 
timer ugentligt) eller i specialklasse eller specialskole. 
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Specialundervisning er en del af den specialpædagogiske bistand i folkeskolen, der 
også omfatter: 

• Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere og personale 
• Særligt undervisningsmateriale og tekniske hjælpemidler 
• Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder for at afhjælpe 

elevens funktionsvanskeligheder 
• Personlig assistance for at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med 

skolegangen 
• Særligt tilrettelagte aktiviteter. 

 

Specialpædagogisk bistand kan gives på følgende måder: 
• Eleven bevarer tilhørsforholdet til den almindelige klasse og modtager samtidig 

støtte eller særligt tilrettelagt undervisning.  
• Eleven modtager hele undervisningen i en specialklasse, på en specialskole el-

ler i et regionalt undervisningstilbud. 
 
Den enkelte skole tilbyder specialpædagogisk bistand til eleverne enkeltvis, i grupper 
eller i form af holddannelse. Der er tale om såvel specifikke indlæringsvanskeligheder 
som vanskeligheder inden for området adfærd, kontakt og trivsel (AKT).  
 
Kommunen tilbyder specialpædagogisk bistand i form af specialklasser. Dette ydes for-
trinsvis til elever med generelle indlæringsvanskeligheder. 
 
Kommunen henviser desuden elever til specialklasser og specialskoler i andre kommu-
ner og i regionen. 
 

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 

Den specialpædagogiske bistand ydes på baggrund af en pædagogisk-psykologisk 
vurdering, der kan være foretaget af tale-hørepædagog, fysioterapeut og/eller psyko-
log.  
Bistanden omfatter: 

• Specialpædagogisk rådgivning og vejledning til forældre og personale 
• Tale-høreundervisning til børn, der er hjemme, i dagpleje eller i daginstitution 
• Gruppetilbud inkl. tale-høreundervisning  til småbørn med sproglige og andre 

vanskeligheder 
• Fysioterapeutisk træning og vejledning 

 

Fag  

Specialundervisningen skal som udgangspunkt følge de samme regler som den almin-
delige undervisning. Det betyder, at specialundervisningen skal følge fagrækken i fol-
keskoleloven og for 10. klasse. 
  

Fritagelse for undervisning 

Har en elev usædvanligt store vanskeligheder i et fag, således at det ikke skønnes 
hensigtsmæssigt at give eleven specialundervisning i faget, kan eleven med forældre-
nes samtykke fritages for undervisning i dette fag, dog ikke for så vidt angår dansk og 
matematik.  
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Afgørelsen om fritagelse kræver forældrenes samtykke og træffes af skolens leder på 
baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering.  
  
Det er en betingelse, at eleven får anden undervisning i timerne for det pågældende 
fag. 
  

Undervisning og klassetrin 

Undervisningen skal som udgangspunkt gives på det klassetrin, der svarer til klassens 
alderstrin.  
  
Der kan ske undtagelse herfra, idet specialundervisningen kan gives på andre klasse-
trin end det alderssvarende, således at eleverne får undervisning på et lavere klassetrin 
end det klassetrin, der svarer til deres skolealder. 
  

Specialundervisningen skal følge de almindelige regler om timetal. Der kan fastsættes 
særlige timeplaner og læseplaner for specialklasser og specialskoler blandt andet som 
følge af, at undervisningen gives på et andet klassetrin end det alderssvarende. 
 

Prøver 

Det er skolelederen, der træffer afgørelse om prøvetilrettelæggelse eller fritagelse. Be-
slutningen træffes på baggrund af en vurdering fra PPR. 
  
Hvis skolens leder vurderer, at det ikke er nødvendigt, og hvis forældrene er enige, kan 
beslutningen om særlig tilrettelæggelse af prøverne træffes uden inddragelse af PPR.  
  
Forældrene skal orienteres om, at de til enhver tid kan anmode om, at PPR inddrages. 
 

Pædagogisk-psykologisk bistand til ikke-kommunale skoler 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning yder bistand til Sydkystens Privatskole, Køge 
Bugt Privatskole, Jersie Privatskole, Solrød Gymnasium samt til kommunens elever på 
efterskoler. 
 

Klage over en afgørelse 

Hvis forældre ønsker at klage over en afgørelse om specialundervisning i sager om fol-
keskolebørn, skal forældrene sende klagen til skolelederen.  (jf. bilag 2)  
 
Rammer for undervisningen 
Undervisningens rammer er fastsat i overensstemmelse med bestemmelserne i folke-
skolelovens Kapitel 2. 
 
Timetallet på de enkelte klassetrin fastsættes på den enkelte skole inden for de af lo-
vens fastsatte rammer og de af Byrådet afsatte ressourcer. 
 
Fagenes timetal tilrettelægges under hensyntagen til fagenes fordeling på klassetrin 
samt formål, slutmål, trinmål, læseplan, prøvekrav og folkeskolelovens Kapitel 2. 
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Klassedannelser 

Principper for klassedannelsen fastlægges af skolebestyrelsen, og der dannes faglige 
linjer med virkning for alle skolens elever i overbygningsklasserne 7. – 9. klassetrin.  
 
Målet med faglige linjer er at højne det faglige niveau hos eleverne og få færre elever, 
der bliver skoletrætte på de ældste klassetrin.  
 
Dannelsen af børnehaveklasser fastlægges af Byrådet. 
 

Valgfag  

For at imødekomme de ældste elevers forskellige interesser og forudsætninger og øge 
deres motivation fremrykkes valgfag fra 8. klasse til 7. klasse med to ugentlige lektioner 
som vejledende timetal, og valgfag gøres samtidig obligatorisk.  
 
Eleverne fra 7. klasse får mulighed for at vælge de samme valgfag, som i dag kan væl-
ges fra 8. klasse. Derudover gives der mulighed for at foretage ny klassedeling på 
grundlag af valget af fag, hvilket tilsammen vil give skolerne bedre mulighed for at ar-
bejde med udskolingslinjer, herunder profillinjer, og toninger af udskolingen.  
 
Der må ikke brydes med princippet om den udelte skole. Det gælder fortsat, at eleverne 
ikke må deles i klasser efter standpunkt, evner og øvrige forudsætninger. 
 
Byrådet skal godkende, at der tilbydes undervisning i valgfag ud over dem, der kan til-
bydes i medfør af folkeskoleloven. Dermed udvides byrådets adgang til at udbyde valg-
fag i forhold til de hidtidigt gældende regler.  
 
Denne godkendelse er i Solrød Kommune delegeret til skoleledelserne, som skal tilret-
telægge de enkelte skolers temalinjer. 
 

Fælles 10. klasse 

Der er etableret fælles 10. klasse undervisning på Solrød Gamle Skole i ungdomssko-
leregi. 
 

Modersmålsundervisning 

Skolevæsenet tilbyder modersmålsundervisning for fremmedsprogede elever fra EU-, 
EØS-lande, Grønland og Færøerne. 
 

Samordnet indskoling 

Af folkeskolelovens  § 25 , stk. 3 fremgår det, at der kan ske samordning af dele af un-
dervisningen for børnehaveklasse og 1.-3. klasse. 
 
I den samordnede indskoling kan såvel læreruddannede som pædagoguddannede un-
dervise eleverne fra børnehaveklasse til og med 3. klasse, så længe undervisningen 
varetages både af børnehaveklasseledere (med pædagoguddannelse) og lærere. 
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Beslutning om samordnet indskoling træffes af de lokale skole. På skoler, der har be-
sluttet samordnet indskoling, kan der for børnehaveklasse og 1. og 3. klasse ske sam-
ordning af dele af undervisningen. 

 

Skolebiblioteksordning 

Skolebibliotekerne fungerer som en del af det nationale bibliotekssystem og samarbej-
der indbyrdes og med folkebiblioteket samt Center for Undervisningsmidler. Der er 
nedsat et materialeudvalg der holder regelmæssige møder. 
 

Hjemmeundervisning 

Undervisningspligten kan i henhold til folkeskolelovens § 33, stk. 2. opfyldes ved hjem-
meundervisning, der iværksættes i overensstemmelse med friskolelovens Kapitel 8. 
 
Forudsætningen for hjemmeundervisning er, at undervisningen står mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen. 
 
Hvis forældre ønsker at iværksætte hjemmeundervisning, skal de afgive en skriftlig er-
klæring om dette til kommunalbestyrelsen. 
 
Skoleinspektøren på distriktsskolen fører tilsyn med hjemmeunderviste børns undervis-
ning og har ret til at afholde en årlig prøve.  
 
Skolefritidsordninger (SFO) 

I henhold til folkeskolelovens § 3, stk. 7, er der til hver af kommunens 3 skoler knyttet 
en skolefritidsordning for børn fra børnehaveklasse indtil 31. marts i 3. klasse. Ordnin-
gen er et pasningstilbud med fremmødekontrol. 
 
Skolefritidsordningerne lægger vægt på at understøtte det enkelte barns udvikling af 
personlige, sociale og kulturelle kompetencer.  
 
Deltagelse i SFO er frivillig og kræver tilmelding og  forældrebetaling. Der føres tilsyn 
med børn, som er indskrevet i SFO. 
 
Til børn med fysiske, psykiske eller sociale handicap kan ydes bistand af støttepæda-
goger. Visitation varetages af PPR efter samråd med forældre og institution og efter 
pædagogisk-psykologisk vurdering. 
 

Henvisning til undervisning på andre skoler 

Der er ikke indgået overenskomster om henvisning til undervisning på andre skoler 
med andre kommuner eller lignende. 
 
Henvisning til undervisning på andre af kommunens skoler eller den kommunale ung-
domsskole sker i henhold til folkeskolelovens § 22, stk. 4. og 5. undervisningen finder i 
øvrigt sted i forbindelse med særlige former for specialundervisning. 
 

Indskrivning og optagelse af elever 
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Indskrivning af elever til børnehaveklasse eller 1. klasse finder sted i oktober/november 
måned i året forud for skolegangens påbegyndelse. Optagelse finder sted i henhold til 
de i folkeskolelovens §§ 37 og 38 angivne aldersgrænser. Ansøgning om optagelse på 
anden skole end distriktsskolen imødekommes i henhold til folkeskolelovens § 36, stk. 
3, om frit skolevalg og styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen. 
 

Den åbne skole  

Den åbne skole er en folkeskole, som inddrager sin omverden. Det kan være lokalsam-
fundet, musikskolerne, idrætsforeningerne, erhvervslivet, det lokale Røde Kors eller 
bymuseet. Kultur- og foreningslivet skal indgå i skolen, så deres aktiviteter understøtter 
det, eleverne generelt skal lære. 
 

• Kommunen bliver forpligtet til at sikre et samarbejde mellem skolerne, ungdoms-
skolen og det lokale idræts-, kultur-, musikliv og erhvervslivet 

• Skolerne skal indgå i et gensidigt samarbejde med de kommunale musik, kunst- 
og kulturskoler. 

• En elev kan opfylde sin undervisningspligt ved at deltage i musikundervisning på 
den kommunale musikskole eller eliteidrætsudøvelse i en sportsforening. 

 
Ansvaret for udmøntning af disse samarbejder ligger hos den enkelte skoleleder.  
Et lokalt perspektiv er derfor nødvendig, da der er store forskelle på de potentialer og 
udfordringer for samarbejde, der er mulige mellem skole og f.eks. idrætsforeninger.  
 
Målsætning ift. idrætslivet i Solrød: 

• At styrke kommunikationen mellem skolen og de lokale idrætsforeninger, så der 
skabes opmærksomhed om og forståelse for, hvordan især de børn, der ikke er 
fysisk aktive, får lyst til og mulighed for at deltage i idræts- og bevægelsesaktivi-
teter i skolen og efter skole. 
 

• At styrke skolen til at udvikle og arbejde med at kvalificere den idrætsfaglige ind-
sats, både i eget regi og i forbindelse med samarbejde med idrætsforeninger.  
 

• Et samarbejde mellem skolerne, SFO´erne, klubberne og idrætsforeningerne i 
Solrød Kommune har som mål, at de forskellige institutioner trækker på hinan-
dens erfaringer og kompetencer i forhold til at forbedre udbuddet, kvaliteten og 
motivationen for at børn og unge dyrker idræt og fysisk aktivitet, samt at imøde-
komme udfordringen omkring en stor efterspørgsel efter ledige tider til idræt fra 
både den organiserede og selvorganiserede idræt. 

 

Andre forhold 
Pædagogiske skolekonsulenter 
Skolevæsenet har pædagogiske konsulenter for anvendelsen af IT i undervisningen og 
for naturfagene. Konsulenternes personaleleder er skoleinspektøren for den skole, de 
gør tjeneste ved. 
De enkle skoler råder over en række lokale fag konsulenter.  
 

Læseplaner 
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I henhold til folkeskolelovens § 44, stk. 8 udarbejder skolebestyrelsen forslag til Byrådet 
om skolens læseplaner. Byrådet har den 29.1.1996 godkendt Undervisningsministeriets 
vejledende læseplaner som skolernes egne. 
 

Ferieplanen 
Ferieplanen udarbejdes ud fra Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 326 af 2. 
april 2007 om begyndelsestidspunktet for elevernes sommerferie § 4. Heri står at ele-
vernes sommerferie altid begynder den sidste lørdag i juni. Ferieplanen fastlægges en-
deligt efter udtalelse fra skolebestyrelserne. 
 

 

Kort over skoledistrikter 
Findes på kommunens hjemmeside. 
 

Andre bestemmelser 
§ 1 De enkelte skolebestyrelser kan ansøge Byrådet om ændringer i henhold til denne 
styrelsesvedtægt. 
 
 

§2 Skolestyrelsesvedtægten vedtaget af Solrød Byråd den XX 2014. 
 
 
Folkeskolens lovbekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger og skrivelser mv. kan findes 
opdateret på denne hjemmeside: https://www.retsinformation.dk 
 

Bilag 1. Skolebestyrelsernes opgaver 
Skolebestyrelsens opgaver fremgår af folkeskoleloven. For alle opgaverne gælder, at 
de skal løses inden for de mål og rammer, som Byrådet har fastsat. 
 
Der er nogle opgaver, skolebestyrelsen skal løse og nogle, den kan løse. 
 
Skolebestyrelsen har kompetence til at fastsætte principper for skolens virksomhed. 
 
Opgaver, skolebestyrelsen skal løse: 

• Føre tilsyn med alle dele af skolens virksomhed (undtagen personale- og elev-
sager)  

• Fastsætte principper for skolens virksomhed (på nogle områder skal skolebesty-
relsen fastsætte principper, på andre områder kan den fastsætte principper) 

• Godkende skolens budget 
• Fastsætte skolens ordensregler og værdiregelsæt 
• Afgive udtalelser om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen ønsker 
• Afgive en årlig beretning 
• Afholde fællesmøde for alle skolens forældre, hvor beretningen behandles. 

samarbejder, herunder partnerskaber med lokalsamfundet 
• Principper for understøttende undervisning 
• Principper for fx undervisningens organisering, 
• Principper for holddannelse 
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• Principper for skolens og forældrenes ansvar i skole-hjem-samarbejdet. 
 
Principperne skal ligge inden for lovens rammer og inden for de rammer, som Byrådet  
har fastsat. Skolebestyrelsen skal fastlægge ”rammerne” (principperne), men det er 
skolelederen, der træffer de konkrete afgørelser.  
Principperne skal være så rummelige, at skolelederen har handlefrihed i sin ledelse af 
skolen, men omvendt også angive en tydelig retning. 
 
Det løbende samarbejde mellem skolebestyrelser, Byrådet (familie og uddannelses ud-
valget) og administrationen foregår ikke i et forhandlings- eller beslutningsrum, men i et 
arbejdsrum, hvor væsentlige temaer af fælles interesse kan drøftes med henblik på at 
opnå fælles viden og forståelse. 
 
 
 
Bilag 2.  Afgørelser om specialundervisning 
Offentlige myndigheder (Skolelederen, PPR mv.) træffer en afgørelse, når de fastsæt-
ter, hvad der er eller skal være ret (eller ikke ret) for en borger i et foreliggende tilfælde. 
 
Eksempler på skolelederens beslutninger, der er afgørelser 

• Afslag på elevens og forældrenes ønske om støtte/ specialundervisning i mere 
end 9 timer ugentligt 

• Afslag på indstilling til pædagogisk-psykologisk vurdering 
• Genvurdering af en afgørelse, fx efter en klage over afslag på specialundervis-

ning 
 
Klagevejledning skal indeholde følgende: 
 
1. At der kan klages 
Forældrene har ret til at indbringe afgørelsen for Klagenævnet for Specialundervisning. 

 
2. Hvem skal klagen sendes til 
Der skal oplyse, at en eventuel klage skal sendes til skolen, som i givet fald skal foreta-
ge en genvurdering af sagen 
 
3. Krav til klagens form 
Hvis der er en formodning om, at forældrene ikke kan udforme en skriftlig klage, skal 
der oplyses om, at det ikke er et krav, at klagen er skriftlig. Forældrene kan godt klage 
mundtligt, og så skriftliggør I klagen. Der kan også tilbyde anden hjælp til at skriftliggøre 
klagen. 
 
4. Hvilke klagefrister der gælder 
Der skal klages inden 4 uger efter, at eleven/forældrene har fået meddelelse om afgø-
relsen. Det skal oplyses hvilken dato klagefristen udløber. 
 
5. Oplysning om genvurdering 
Der skal oplyse om, at skolen har pligt til at se på sagen på ny (genvurdere sagen), når 
der er indgivet en rettidig klage. Skolen skal vurdere, om den, som klager, kan få helt 
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eller delvis medhold i sin klage, inden den sendes videre. Skolen kan fastholde sin tidli-
gere afgørelse eller træffe en ny afgørelse indenfor en frist af 4 uger. Hvis skolen fast-
holder sin afgørelse, sender skolen straks sagen videre til klagenævnet, der så tager 
stilling til skolens afgørelse. 


