
VEDTÆGTER FOR SANKT ANNÆ SKOLES FORÆLDREREPRÆSENTANTSKAB  

 

§ 1. 

FORMÅL 

Forældrerepræsentantskabet er et initiativråd, der har til formål at: 

”medvirke til det bedst mulige samarbejde skole, elever og forældre imellem – 

særligt med henblik på opfyldelse af skolens målsætning” 

 

§ 2. 

REPRÆSENTANTER OG SUPPLEANTER 

Forældrerepræsentantskabet består af én repræsentant for hver klasse, der vælges for en et-årig 
periode. Yderligere vælges én suppleant for hver klasse. Genvalg til begge poster kan finde sted. 

Repræsentant og suppleant skal være forældre eller værge for et barn i den pågældende klasse. 

Ingen repræsentant og suppleant kan vælges til at repræsentere mere end én klasse. Undtaget er 
tilfælde, hvor ældste elev går i afgangsklasse. 

En ansat ved skolen kan kun vælges som repræsentant eller suppleant, såfremt den pågældende 
har barn i klassen. 

Ved en elevs udmeldelse af skolen udtræder pågældende medlem af forældrerepræsentantskabet 
og erstattes af suppleanten. 

 

§ 3. 

VALG AF REPRÆSENTANTER OG SUPPLEANTER 

Valg af repræsentanter og suppleanter finder sted hvert år inden udgangen af oktober måned. 

Skolen indkalder med mindst 14 dages varsel til klasseforældremøder, hvor valgene afholdes. 

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke ved fuldmagt. Såfremt der fremsættes 
ønske derom, skal afstemningen ske skriftligt. Der kan kun afgives én stemme for hver elev. Ved 
stemmelighed foretages omvalg blandt de kandidater, der har modtaget ens antal stemmer. Er der 
efter omvalget atter stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning. Klasselæreren meddeler 
umiddelbart efter valget den valgte repræsentant og suppleant til skolens leder. Skolens leder 
orienterer forældrerepræsentantskabets formand og forældrekredsens formand om navn og 
adresse på de valgte repræsentanter og suppleanter. 

 



§ 4. 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

Der indkaldes til forældrerepræsentantskabsmøder i starten af skoleåret og maj måneder via 
Forældreintra. Møderne oprettes som et arrangement, som klassens forældrerepræsentant og 
forældresuppleant hver især tilmelder sig. 

Mødet i starten af skoleåret indkaldes selvom ikke alle klasser har afholdt forældremøder, da 
enkelte arrangementer på dette tidspunkt skal tilrettelægges 

1. Valg af dirigent og mødesekretær  

2. Godkendelse af seneste mødereferat  

3. Nyt fra:  

– Formanden 

– Udvalgsformændene  

– De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer 

– Skolelederen 

– Pædagogisk Råd 

– SFO’en 

4. Aktivitetstilskud 

5. Valg til udvalgsposter 

6. Behandling af indkomne forslag til mødet 

7. Eventuelt  

 

§ 5. 

KONTAKTUDVALG 

Forældrerepræsentantskabet nedsætter udvalg efter behov. Hvert udvalg vælger en ansvarlig, 
som derved bliver medlem af et kontaktudvalg, der sammen med repræsentantskabets formand, 
næstformand og kasserer skal koordinere udvalgsarbejdet og sørge for gensidig orientering om 
arbejdet udvalgene imellem. Kontaktudvalget sætter mål for udvalgene, der i øvrigt arbejder 
selvstændigt og aflægger referat på forældrerepræsentantskabsmøder samt generalforsamlingen.  
Alle forældre kan deltage i udvalgsarbejdet på lige fod med de valgte repræsentanter og 
suppleanter.  

 

§ 6. 

ØKONOMI 

Forældrerepræsentantskabets økonomiske midler bestyres af kassereren. Kassereren indsætter 
beløbene på forældrerepræsentantskabets konti i en bank eller sparekasse. Kasseren fører 
regnskab og aflægger regnskab pr. 31. december det foregående år på generalforsamlingen. 

Årsregnskabet skal forelægges skolens revisor og godkendes af samme. 



Formanden, næstformanden og kasseren for forældrerepræsentantskabet kan tegne to i forening.  

Udvalgene kan have et mindre rådighedsbeløb. Større beløb skal bevilges af 
forældrerepræsentantskabet. Forældrerepræsentantskabet afgør en gang om året størrelsen af 
disse beløb. 

Eventuelle økonomiske midler ved forældrerepræsentantskabets ophør overgår til en særlig fond til 
fordel forskolens elever. 

Skolen kan ikke hæfte for forældrerepræsentantskabets økonomiske dispositioner.  

 

§ 7. 

GENERALFORSAMLING 

Med mindst 21 dages varsel indkalder kontaktudvalget via Forældreintra til generalforsamling. 
Indkaldelsen vil ske i form af et arrangement, som klassens forældrerepræsentant og 
forældresuppleant hver især tilmelder sig. 

Denne afholdes inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og mødesekretær  

2. Godkendelse af seneste mødereferat  

3. Formandens beretning  

4. Aflæggelse af regnskab  

5. Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer 
6. Valg af: 

– Formand 
– Næstformand  
– Suppleant  
– Kasserer  

7. Fastsættelse af rådighedsbeløb for udvalg (jf. § 7)  

8. Orientering fra: 

– Udvalgsformændene 

– De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer 

– Skolelederen 

– SFO’en 

– Pædagogisk Råd  

9. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 
dage før generalforsamlingens afholdelse, som så videresendes til forældrerepræsentantskabet 
senest 7 dage inden generalforsamlingen. 

Kandidater til formands-, næstformands-og suppleantposten skal være formanden for 
forældrerepræsentantskabet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, som så 
videresendes til forældrerepræsentantskabet senest 7 dage inden generalforsamlingen. 
Suppleanten er suppleant både for formand og næstformand. 

 



§ 8. 

SKRIFTLIG ORIENTERING 

Efter forældrerepræsentantskabsmøderne udsender kontaktudvalget referat via e-mail og skolens 
intranet til forældrerepræsentanter og suppleanter, forældrekredsens formand og næstformand, 
bestyrelsesformanden, skolens ledelse, lærerråd og elevråd. 

 

§ 9 

RETTIGHEDER 

Kontaktudvalget kan anmode skolelederen om et møde med udvalget eller med hele 
forældrerepræsentantskabet. 

Skolens leder kan ligeledes anmode kontaktudvalget om et møde eller anmode dette om 
indkaldelse af hele forældrerepræsentantskabet. Det påhviler kontaktudvalget at behandle 
spørgsmål af fælles interesse. 

 

§ 10 

GENERELT 

Forældrerepræsentantskabsmøderne bør afholdes med deltagelse af enten skolens leder og/eller 
bestyrelsesformandsamt en af Pædagogisk Råds FU-medlemmer og de forældrevalgte 
bestyrelsesmedlemmer. 

Ethvert arrangement i skolens regi skal aftales med og godkendes af skolens leder.  

Alle afgørelser i forældrerepræsentantskabet træffes ved simpelt stemmeflertal. Både 
repræsentanten og suppleanten er stemmeberettiget. 

Forældrerepræsentantskabet kan ikke drøfte den enkelte elevs, lærers eller forældre/værges 
forhold. 

 

§ 11 

VEDTÆGTSÆNDRINGER 

Vedtægtsændringer skal forelægges skolens leder og Pædagogisk Råd til udtalelse og skal 
godkendes af skolens bestyrelse. 

Vedtægtsændringer kræver accept af mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte, samt at 
punktet fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen. 
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