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Princip for kommunikation mellem skolebestyrelsen og forældre  
 

Formål 
Formålet med dette princip er at synliggøre skolebestyrelsen arbejde samt informere 
Ellevangskolens forældre om skolebestyrelsens arbejde. 

 

Mål 

• Forældre kan nemt holde sig orienterede om skolebestyrelsens arbejder herunder hvilke 
drøftelser og overvejelser, der ligger bag skolebestyrelsens beslutninger. 

• Forældre ved i hvilke situationer, det er relevant at kontakte skolebestyrelsen.  

 

Skolebestyrelsens og skoleledelsens ansvar 

• Skolebestyrelsen har et generelt ansvar for at være synlig og for at kommunikere 
skolebestyrelsens arbejde til den brede forældregruppe. 

• Skolebestyrelsen afholder et årligt årsmøde, hvor skolens virksomhed drøftes og hvor 
skolebestyrelsen fremlægger årsberetning. 

• Skolebestyrelsens formand skriver et input om skolebestyrelsens arbejde eller særlige 
fokuspunkter til Forældrenyt ved hver anden udgivelse. 

• Skoleledelsen er i kraft af sin sekretærfunktion på skolebestyrelsens møder forpligtet til at tage 
referat (forhandlingsreferat) af mødet, og rundsende det til alle skolens forældre via AULA 
senest 10 dage efter afholdt skolebestyrelsesmøde.  

• Ligeledes skal referater fra skolebestyrelsesmøder uploades på Ellevangskolens hjemmeside 
senest 14 dage efter afholdt skolebestyrelsesmøde. 

  

Forældrenes ansvar 

• Det forventes, at forældre selv opsøger relevant information og holder sig orienterede om, 
hvad der foregår på skolen. Dette gøres fx ved at læse Forældrenyt og referater fra 
skolebestyrelsens møder.  

• Forældre møder op til forældremøder og andre sociale og faglige arrangementer, som skolen 
indbyder til, herunder også deltagelse i skolebestyrelsens årsmøde. 
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• Forældrene retter henvendelse til skolebestyrelsen, hvis de oplever, at principper, 
værdiregelsæt, antimobbestrategi og ordensregler, som skolebestyrelsen har fastsat, ikke 
efterleves. 

 

Skolebestyrelsens årsmøde 
Skolebestyrelsen er forpligtet til at afholde et årligt årsmøde for skolens forældre. Formålet med 
årsmødet er at give skolens forældre og andre interesserede en fyldestgørende, retvisende og 
dækkende beskrivelse af det forløbne års arbejde i skolebestyrelsen gennem formandens 
årsberetning. 

Årsberetningen udarbejdes og udsendes i god tid inden årsmødet, så skolens forældre kan 
kommentere og debattere forhold af betydning for skolen med skolebestyrelsen. Målet med 
denne diskussion er, at forældrene uden for skolebestyrelsen får mulighed for at præge 
skolebestyrelsens arbejde det kommende år. 

 

Ellevangskolens skolebestyrelse, juni 2021 
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Bilag 1 

 

Indsatsområde 2020/2021 

Ellevangskolens skolebestyrelse og det af skolebestyrelsen nedsatte kommunikationsudvalg vil i 
skoleåret 2020/2021 blandt andet have fokus på følgende to områder: 

1. Udarbejdelse af nye principper, revidering af eksisterende principper samt generel 
synliggørelse af skolebestyrelsens arbejde.  
 

2. Opdatering af og oprydning på ”skolebestyrelsens del” af Ellevangskolens hjemmeside. Dette 
indebærer: 

a. Opdatering af skolebestyrelsens sammensætning 20/21 (hvis muligt med billeder) 
b. Under punktet referater KUN findes referater (muligvis også dagsordener). 
c. Udarbejdelse af nye faneblade. 

i. Separat faneblad til ”medlemmer af skolebestyrelsen”. 
ii. Separat faneblad til ”principper udarbejdet af SB” – her skal også skolens 

antimobbestrategi fremgå. 
iii. Separat faneblad til ”materialer fra SB”, herunder den gældende 

forretningsorden. 
iv. Separat faneblad til ”SB årsberetninger”. 
v. Muligvis separat faneblad til dagsordener. 

vi. Muligvis separat faneblad til ”andet”, hvor der kan placeres dokumenter, der 
relaterer til/eller er behandlet af SB, som ikke er et egentligt referat og som på 
nuværende tidspunkt befinder sig under fanebladet ’referater’. 

 


