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§ 44. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som 
kommunalbestyrelsen fastsætter, jf. § 40, herunder i en eventuel handlingsplan, jf. 
§ 40 a, stk. 2, og fører i øvrigt tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog 
undtagen personale- og elevsager. Skolebestyrelsen kan fra skolens leder indhente 
enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage 
tilsynet.

Oplysninger

Identificere oplysninger

Indhente oplysninger

Behandle oplysninger



§ 44. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som 
kommunalbestyrelsen fastsætter, jf. § 40, herunder i en eventuel handlingsplan, jf. 
§ 40 a, stk. 2, og fører i øvrigt tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog 
undtagen personale- og elevsager. Skolebestyrelsen kan fra skolens leder indhente 
enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage 
tilsynet.

Handlingsplan

Identificere handlingspunkter

Beskrive handlinger

Følge op på handleplan



§44 Stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter 
principper for skolens virksomhed

Principper

Identificere og fastsætte principper

Godkende principper

Implementere principper



§44 Stk. 3. Skolebestyrelsen godkender inden 
for de økonomiske rammer, der er fastlagt for 
skolen, skolens budget.

Økonomi

Tilsyn med resultatopgørelsen

Forstå budgettet

Godkende budget



§44 Stk. 4. Skolebestyrelsen godkender 
undervisningsmidler og fastsætter skolens 
ordensregler og værdiregelsæt.

Undervis-
nings-
midler

Undersøge behov for ny midler

Undersøge eksisterende midler

Godkende undervisningsmidler



§44 Stk. 4. Skolebestyrelsen godkender 
undervisningsmidler og fastsætter skolens 
ordensregler og værdiregelsæt.

Ordensregler 
og 

værdiregelsæt

Føre tilsyn med ordens- og værdiregelsæt

Fastsætte ordens- og værdiregelsæt

Godkende ordens- og værdiregelsæt



§44 Stk. 11. Skolebestyrelsens formand udarbejder til hvert møde en dagsorden. 
Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de medlemmer, 
som har deltaget i mødet. Dagsordenen og referatet gøres med de 
begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelige 
for offentligheden.

Dagsorden

Formand fastsætter dagsorden

Kommunikere dagsorden

Følge dagsorden



§44 Stk. 11. Skolebestyrelsens formand udarbejder til hvert møde en dagsorden. 
Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de medlemmer, 
som har deltaget i mødet. Dagsordenen og referatet gøres med de 
begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelige 
for offentligheden.

Referat

Referent skriver referat

Godkende referat

Offentliggøre referat



§44 Stk. 12. Skolebestyrelsen afgiver 
en årlig beretning.

Årlig 
beretning

Sammenfatte beretning

Gennemgå beretning

Afgive beretning



§44 Stk. 13. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang 
årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens 
virksomhed. På et sådant møde behandles 
årsberetningen, jf. stk. 12.

Fælles 
møde

Kalde ind til fællesmøde

Afgive beretning og drøftelse

Opsamle og behandle drøftelsen


