Forretningsorden for bestyrelsen ved Veng Skole & Børnehus
Sammensætning, valg og konstituering
§ 1. Bestyrelsen består af
- 4 repræsentanter valgt blandt forældrene i børnehaven,
- 5 repræsentanter valgt blandt forældrene i skolen,
- 1 repræsentant valgt blandt børnehavens personale
- 3 repræsentanter valgt blandt personalet i skole, SFO og klub
- skoleleder og institutionsleder
Personale- og forældrerepræsentanter er stemmeberettigede.
Skolens leder og i dennes fravær institutionslederen er bestyrelsens sekretær og fører referat.
stk. 2. Da børnehaven, skolen, klubben og SFOen er en samlet enhed i Veng Landsbyordning,
varetager de enkelte medlemmer interesser gældende for hele institutionen.
§ 2. Valg
Forældrerepræsentanterne i skolen vælges ved forskudte valg hvert andet år med en valgperiode
på 4 år.
Forældrerepræsentanterne i børnehaven vælges ved forskudte valg hvert år med en valgperiode på
2 år.
Valgene afholdes senest 15. maj, og valgperioden starter 1. august.
Den tiltrædende bestyrelse inviteres med til sidste møde før sommerferien.
§ 3. Ved første møde i hver valgperiode konstituerer bestyrelsen sig med formand og
næstformand, det tilstræbes at de skal repræsentere hver sin afdeling.
Desuden nedsættes et forretningsudvalg bestående af formand og skoleleder.
stk. 2. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg.
Mødeindkaldelse og dagsorden
§ 4. For et halvår ad gangen fastlægges de ordinære møder - 3 møder pr. halvår.
§ 5. Derudover kan bestyrelsen afholde møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel
af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen.
§ 6. Forretningsudvalget fastsætter dagsorden for møderne og udsender senest 5 hverdage inden
mødet en dagsorden med eventuelle bilag. Dagsordenen skal for hvert punkt angive, om det er til
information, drøftelse og/eller beslutning. Der kan ikke træffes beslutninger under punktet
eventuelt.
Stk 2. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsorden, skal det meddeles
forretningsudvalget senest 8 dage før mødet afholdes.
Stk. 3. Dagsordenen lægges på skoleportalen senest 5 hverdage inden mødet.
Stk. 4. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel.
Når mødet indkaldes, skal formanden om muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal
behandles på mødet.
Mødernes afvikling
§ 7. De ordinære bestyrelsesmøder afholdes på skiftende hverdage kl. 19.00-21.30.
§ 8. Ved mødets start udpeges en ordstyrer blandt de fremmødte forældrerepræsentanter.
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§ 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede
medlemmer er til stede.
§ 10. Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, meldes der afbud, og ved
længere tids fravær indkaldes stedfortræderen.
§ 11. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer.
Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Referat
§ 12. Der føres referater over bestyrelsens beslutninger. I referatet anføres for hvert møde, hvilke
medlemmer, der har været til stede.
Stk. 2. Referatet udsendes til hele bestyrelsen senest 3 hverdage efter mødet. Evt. indsigelser
sendes til skolelederen efter senest 2 hverdage. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser
vedlagt referatet.
Herefter offentliggøres referatet på skolens hjemmeside og arkiveres elektronisk.
Stk. 3. Den formelle godkendelse af referatet foregår på næstfølgende møde.

Vedtaget af bestyrelsen 27. februar 2018.
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