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Bestyrelsens	
  overordnede	
  ledelse	
  
Det fremgår af Friskoleloven, at en skoles bestyrelse har den overordnede ledelse af
friskolen. Hvad denne overordnede ledelse mere præcist går ud på, giver anledning
til mange diskussioner, og desværre kan man ikke sjældent konstatere, at en skole
kastes ud i en dyb krise pga. forskellig opfattelse af, hvor grænserne går mellem
daglig og overordnet ledelse.
Det skal straks slås fast, at lovgivning og centrale retningslinjer ikke fastlægger nogen éntydig grænsedragning, og det er således alene skolens egen kompetente beslutningsmyndighed, der kan afgøre, hvordan ledelsesopgaverne skal fordeles. I
praksis er der følgelig stor forskel på, hvordan overordnet ledelse bliver defineret. I
dette materiale gives der ingen præcise facitlister, men der påvises, hvad „overordnet ledelse” som minimum må indebære, og der gives en række anvisninger på
sædvanlig praksis. Til beskrivelse af dette er de helt centrale kilder: „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” (friskoleloven), „Bekendtgørelse om tilskud m.v.
til friskoler og private grundskoler m.v.” (tilskudsbekendtgørelsen), „Bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler mv.” (regnskabsbekendtgørelsen) og de statslige krav til vedtægten. Sidstnævnte fremgår nu af en vedtægtsbekendtgørelse, og
man bør i det hele taget være opmærksom på, at love og bekendtgørelser er udsat
for meget hyppige ændringer. Det kan derfor være en god idé at følge med på Undervisningsministeriets
hjemmeside
(http://www.uvm.dk/Uddannelser-ogdagtilbud/Frie-grundskoler/Love-og-regler).
Sædvanlig praksis bygger på erfaringer opsamlet på Friskolernes Kontor, og der er i
øvrigt hentet inspiration og nødvendig baggrundsviden fra en række forskellige
kilder.

Hvad	
  siger	
  loven?	
  
Jfr. “ Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.” ( lovbekendtgørelse af 7. december
2011) § 5 stk.5, 6, 7 og 8:

§ 5 stk. 5:
Den overordnede ledelse af skolen varetages af en bestyrelse, som er ansvarlig for
skolens drift over for børne- og undervisningsministeren. Bestyrelsesmedlemmer
skal beherske dansk i skrift og tale. Dette gælder dog kun for to bestyrelsesmedlemmer ved tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet
undervisningssprog end dansk, jf. § 2, stk. 3, 2. og 3. pkt.
§ 5 stk. 6:
Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:
1) Personer, der udlejer ejendomme m.m. til skolen.
2) Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.
3) Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, jf. nr. 1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.
4) Ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.
5) Medlemmer af bestyrelsen ved en skole inden for samme skoleform.
§ 5 stk. 7:
Er lejeforholdet af uvæsentligt omfang finder stk. 6, nr. 1-4, ikke anvendelse. Børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.
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§ 5 stk. 8:
Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. gælder for bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen samt de
tilsynsførende, der er nævnt i § 9 a, stk. 1.

Hvad	
  siger	
  tilskudsbekendtgørelsen?	
  
Jfr. „Bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v.” (af
30. juni 2008)
§ 19.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at indberetninger til brug for tilskudsberegningen er
korrekt opgjort efter bestemmelserne herom.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at data til brug for tilskudsberegningen sendes
til Undervisningsministeriet inden udgangen af første uge i oktober måned.
Stk. 3. Bestyrelsen skal straks underrette Undervisningsministeriet, når skolen har
indgivet begæring om konkurs eller betalingsstandsning, eller når der i øvrigt er
fare for, at skolen skal indstille sin virksomhed. Giver underretningen ikke rimelig
sikkerhed for skolens fortsættelse, og tilvejebringes sådan sikkerhed ikke inden en
af Undervisningsministeriet fastsat frist, kan yderligere tilskudsudbetaling betinges
af, at der stilles garanti af et pengeinstitut.

Hvad	
  siger	
  regnskabsbekendtgørelsen?	
  
Jfr. „Bekendtgørelse om regnskab m.v. til frie grundskoler m.v.” (af 8. december
2008) § 1, § 3, § 4 og § 8.
§ 1.
Bestyrelsen er ansvarlig for en forsvarlig organisering af skolens virksomhed i forbindelse med regnskab og revision. Bestyrelsen skal sørge for, at der tages skyldige
økonomiske hensyn ved forvaltningen af skolens midler, og påse, at skolens bogføring og formueforvaltning varetages og kontrolleres på betryggende måde.
Stk. 2. Bogføringen skal være i overensstemmelse med bogføringsloven, jf. dog § 2,
stk. 1, 3. pkt.
Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at regnskabet er retvisende.
Stk. 4. Er en skole privatejet, træder skoleejeren i bestyrelsens sted for så vidt angår
bestyrelsens opgaver og ansvar efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.
§ 3.
Årsrapporten skal underskrives i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 2
i årsregnskabsloven og påtegnes af revisor.
Stk. 2. I forbindelse med underskrifterne skal medlemmerne af bestyrelsen afgive
en erklæring på tro og love om, at de opfylder habilitetskravene i § 5, stk. 6 og 7, i
lov om friskoler og private grundskoler m.v. eller § 4, stk. 3 og 4, i lov om private
gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hfkurser). Denne erklæring er ikke omfattet af revisors revision.
Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at en revideret og originalt underskrevet årsrapport samt originalt underskrevet revisionsprotokollat sendes til Undervisningsministeriet inden den 1. maj i året efter regnskabsåret.
Stk. 4. Bestyrelsen tager stilling til revisors bemærkninger, anvisninger og konklusioner i revisionsprotokollatet. Bestyrelsens stillingtagen og kommentarer til revisionsprotokollatet sendes til ministeriet sammen med årsrapporten, hvis der i protokollatet er anført væsentlige/kritiske bemærkninger.
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Stk. 5. I tilknytning til regnskabsaflæggelsen er bestyrelsen ansvarlig for, at skolen
inden den 1. maj i året efter regnskabsåret foretager elektronisk indberetning til
Undervisningsministeriet af regnskabsoplysninger samt af revisors besvarelse af
revisorchecklisten efter retningslinjer fastsat af ministeriet.
§ 4.
Skolen udarbejder et anlægskartotek over de aktiver, der har en værdi over 15.000
kr. ekskl. moms. Aktiver med en anskaffelsespris under denne 4mkostningsføres i
anskaffelsesåret.
Stk. 2. I det omfang skolen råder over inventar, udstyr m.v., der er stillet vederlagsfrit til rådighed af andre, skal dette opføres særskilt i anlægskartoteket.
§ 8.
Bestyrelsen kan disponere årets resultat til bestemte formål. Disponering af resultatet indgår som henlæggelse i specificeringen af egenkapitalen.

Hvad	
  siger	
  vedtægten?	
  
(Vedtægtsbekendtgørelsen stiller en række krav til skolernes vedtægter. De efterfølgende bestemmelser er hentet i vedtægtsforslag udsendt af Dansk Friskoleforening.
Dette forslag søger at kombinere den traditionelle friskolevedtægt med bekendtgørelsens krav, men man bør være opmærksom på, at bekendtgørelsen til stadighed
vil give anledning til nye tolkninger af, hvad der konkret kan godkendes i en vedtægt).
§ 11
Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen (medlem af forældrekredsen).
Stk.2.
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
Stk.3.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsesmedlemmer kan
ikke modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelsen af
hvervet som bestyrelsesmedlem, men de kan få udbetalt kørselsgodtgørelse efter
statens regler i Finansministeriets tjenesterejseaftale.
Stk.4.
Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i
bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.
Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende,
som har valgt eller udpeget den pågældende.
Om bestyrelsen og dens arbejde
§ 12
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand, næstformand og
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kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til
vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.
Stk.2.
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller ........ medlemmer finder det
fornødent.
Stk.3.
Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende
underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.
Stk.4.
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende
mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i
protokollen.
Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.
Stk.5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den
fungerende formands stemme afgørende.
§ 13
Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, som gælder for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige ansatte samt
eventuelle tilsynsførende.
Stk.2.
Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet
ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf.
„Lov om friskoler og private grundskoler mv.” samt „Bekendtgørelse om vedtægter
for friskoler og private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis
dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af
valgperioden.
§ 14
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med
denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig
for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens vedtægter.
Stk.2.
Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen
og skal tage skyldige økonomiske hensyn.
Stk.3.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i
overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet
underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.
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Stk.4.
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller til godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægtens § 7 stk. 1. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for
skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet
spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om, jf. dog
de beføjelser, der er tillagt generalforsamlingen i § 4, § 5, § 7, § 10, § 17, § 19 og §
20.
Stk.5.
Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere
og andet fastansat personale.
Stk.6.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal
bestyrelsen sikre, at skolen følger lovgivningen, og bestyrelsen har ansvaret for, at
skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.
Stk.7.
Bestyrelsen skal omgående underrette Ministeriet for Børn og Undervisning, hvis
skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.
§ 15
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold.
Medlemmer af skolekredsen, forældrekredsen og fastansatte ved skolen har dog
altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse
er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til indsigt i skolens
forhold til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.
Tegningsret
§ 16
Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af
disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres,
og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast
ejendom kræves underskrift af mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr.
§ 7 stk.1.
Årsrapport
§ 18
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk.2.
Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter den reviderede årsrapport
tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive
den godkendte årsrapport og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder
betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

Følgende	
  ansvars-‐	
  og	
  ledelsesområder	
  kan	
  uddrages	
  af	
  
„myndighedsteksterne”	
  
Bestyrelsen er ansvarlig for skolens drift overfor Undervisningsministeren og skoBestyrelsens overordnede ledelse
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lens medlemskreds, som vælger bestyrelsen. (Skolen behøver ikke at have en medlemskreds eller
et bagland. I visse tilfælde udpeges bestyrelsesmedlemmer af foreninger, organisationer eller ved selvsupplering
af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne skal være uafhængige af udenforstående interesser i økonomisk
og/eller juridisk forstand, jfr. bl.a. lovens § 21 a.).

Bestyrelsen har altså i enhver forstand ansvaret for, at skolen overholder gældende
love og andre retsregler, herunder gældende overenskomst for lærere m.v.
Efter myndighedsteksterne indebærer ovenstående følgende ledelsesfunktioner:
• Bestyrelsesmedlemmernes valgbarhed skal kontrolleres.
• Bestyrelsesmedlemmers navne og adresser skal meddeles Undervisningsministeriet.
• Bestyrelsen skal sikre overholdelse af habilitetsregler internt i bestyrelsen og i
forhold til ansatte.
• Bestyrelsen har ansvaret for egen, tilsynsførendes og ansattes overholdelse af
tavshedspligt.
• Bestyrelsen har det fulde ansvar for skolens økonomi og regnskab. Dette indebærer, at bestyrelsen træffer beslutning om sikre kontrolrutiner omkring
bogføring, formueforvaltning og revision. Endvidere skal bestyrelsen sikre
sig, at skolen overholder gældende tilskudsbetingelser, sikre sig at der tages
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af skolens midler (revisionsbekendtgørelsen nævner, at skolen skal vise sparsommelighed, produktivitet
og effektivitet) og endelig skal bestyrelsen underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen indgiver begæring om konkurs eller betalingsstandsning
m.v. samt gennemføre en evt. lukning af skolen.
• Det økonomiske ansvar må også medføre, at bestyrelsen har ansvar for budgetlægning og overholdelse af budget/beslutninger om budgetregulering.
Heraf følger, at bestyrelsen har bevillingsansvar.
• Det økonomiske ansvar må implicit medføre, at bestyrelsen også har ansvaret for skolens bygninger, vedligeholdelse, lejekontrakter, forsikringer m.v.
• Bestyrelsen skal sørge for, at skolen har gyldige vedtægter og udarbejde en
skriftlig forretningsorden som bilag hertil.
• Bestyrelsen har selvfølgelig ansvar for at overholde love, bekendtgørelser,
vedtægter og forretningsorden samt gældende regler i øvrigt.
• Bestyrelsen skal sikre sig, at forældrekredsen både får valgt tilsynsførende og
fastsat retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn.
• Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene.
• Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens fastansatte medarbejdere.
• Bestyrelsen fastsætter regler for indsigt i skolens forhold (lov om offentlighed i forvaltningen gælder ikke på frie skoler).
• Bestyrelsen har initiativpligt ved ansættelse og afskedigelse af skoleleder.
• Bestyrelsen fastlægger skolelederens arbejds- og ansvarsområder (bortset fra
de lovgivne).
Når friskoleloven benytter vendingen, at den overordnede ledelse varetages af en
bestyrelse, må dette indebære, at bestyrelsen er aktivt udfarende på de nævnte områder. Det behøver imidlertid ikke at indebære, at bestyrelsen i praksis udfører
samtlige opgaver, den har ansvar for. Det vil normalt være uoverkommeligt og ofte
uhensigtsmæssigt.
Bestyrelsen skal skaffe sig overblik, træffe ansvarspådragende beslutninger og sikre
sig, at beslutningerne føres ud i livet.
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Ansvar i forhold til tilsyn og undervisning
Det kan måske undre, at bestyrelsens opgaver i forhold til undervisning og forældre kun er nævnt i forbindelse med tilsyn. Dette hænger sammen med den historiske baggrund for friskoleloven: hjemmeundervisning. Forældrene beholder i friskolen ansvaret for deres børns undervisning og opdragelse.
Man skal dog ikke overse, at bestyrelsens enerådende ansvar for økonomien giver
en stor indirekte indflydelse på skolens undervisning, og såfremt bestyrelsens flertal
er valgt af forældrene, vil bestyrelsen oftest have en central placering i de retningslinjer, som forældrekredsen fastsætter for forældrenes fælles tilsyn med undervisningen og skolens drift i det hele taget.
Det er betænkeligt, at nogle skoler ikke har fået udarbejdet retningslinjer for forældretilsyn. Man har tilsyneladende overset, at reglerne i dag stiller krav om sådanne.
Forældretilsyn har traditionelt været varetaget af bestyrelsen, hvis denne havde flertal af forældre. På en del skoler har bestyrelsen således haft stor indflydelse på undervisningen (måske endog den afgørende indflydelse). Dette kan efter gældende
regler kun legitimeres, hvis forældrekredsen har truffet beslutning herom. Denne
beslutning skal træffes på et møde, hvortil alle forældre er indkaldt, og den skal foreligge i skriftlig form med behørig underskrift, jf. i øvrigt ministeriets vejledning
om tilsynet på friskoler samt bekendtgørelse om valg af tilsynsførende.

Klagevejledning
Bestyrelsen er øverste klageinstans på en friskole. Det betyder at det er vigtigt, at
bestyrelsens medlemmer er sig bevidste, at holde en passende afstand til hverdagens beslutninger, således at man som deltager i behandling af en klage over dette
eller hint på skolen er i stand til at hæve sig op på et principielt niveau. På en del
skoler har dette resulteret i, at man har udformet en klagevejledning, således at det
er meget klart for skolens brugere, hvorledes en klage vil blive behandlet på skolen.

Skolelederens opgaver og ansvar
I forbindelse med en omtale af undervisning og tilsyn skal skolelederens lovgivne
opgaver og ansvar kort omtales:
I henhold til friskolelovens § 6 har skolens leder den daglige pædagogiske ledelse
af skolen. Han skal herunder påse, at de undervisningspligtige elever deltager i
undervisningen. Såfremt skolen afholder prøver, sker dette efter lovens § 1 stk. 2.
under lederens ansvar, og da specialundervisning delvis foregår efter reglerne i
folkeskolen, er det i lovens § 3 indirekte fastsat, at dette sker under skolelederens
ansvar.
Selv om skolelederens opgaver og ansvar ikke er nærmere beskrevet i loven, kan
man næppe hævde, at skolelederens pædagogiske ledelse er indsnævret til de få
nævnte opgaver. Når skolelederens ledelsesopgaver ikke er mere præcist beskrevet,
skyldes det hensyntagen til forældrenes ansvar for deres børns undervisning og opdragelse.
Efter vedtægtens § 17 har skolelederen ansvaret for den daglige og pædagogiske
ledelse af skolen, og han står til ansvar over for Undervisningsministeriet ( vedr.
det lovgivne ), bestyrelsen ( vedr. det uddelegerede ) og forældrekredBestyrelsens overordnede ledelse
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sen/skolekredsen (vedr. generalforsamlingsbeslutninger). Der må hertil føjes, at
skolelederen kan have opgaver og ansvar i henhold til forældrekredsens beslutninger om det fælles tilsyn.
Vedtægten udvider således skolelederens ansvarsområder, og § 17 stk. 2. og 3
beskriver dette nærmere.
Det er en del af bestyrelsens ansvar, at man ved ansættelse af leder får beskrevet
og aftalt omfanget af skolelederens „daglige og pædagogiske ledelse”. Lederen vil
normalt mindst få ansvaret for daglig personaleledelse og for undervisningens gennemførelse i overensstemmelse med skolens målsætning og eventuelle undervisningsplan. Alle friskoler skal have udarbejdet skriftlig en skriftlig undervisningsplan som er synlig på skolens hjemmeside.
Sædvanligvis uddelegerer bestyrelsen også ansvaret for den daglige administrative
forvaltning til skolelederen, men der kan her være tale om et ansvar, som yderligere
placeres hos viceleder (souschef), forretningsfører/sekretær, bestyrelsens formand
og kasserer m. v. For de ansatte vil der normalt være tale om, at skolelederen uddelegerer et ansvarsområde, hvor de pågældende refererer til lederen, mens ansvar
placeret hos bestyrelsesmedlemmer er udtryk for begrænsninger i den uddelegering, der er sket til skolelederen.
Hvis skolelederens opgaver og ansvarsområder er dårligt beskrevet opstår nemt en
gråzone mellem pædagogisk ledelse, administrativ ledelse, personaleledelse og
overordnet ledelse. Det bliver uklart, hvem der skal udføre og/eller tage ansvar.
Følgen er ofte uløste opgaver eller strid om beslutningsret.
Det må fastslås, at bestyrelsens overordnede ansvar for ledelsen, giver bestyrelsen
ret til at træffe de endelige beslutninger. Denne overordnede beslutningsret kan
kun være afgrænset med hensyn til
• skolelederens lovgivne beføjelser
• evt. ministerielle bestemmelser, der præciserer pædagogisk ledelse
• bilag til skolelederens ansættelsesbrev
• skolens vedtægter
• skolens retningslinjer for forældretilsyn
• evt. skolens undervisningsplan o. lign., hvis udformningen har karakter afbindende skolekreds- eller forældrekredsbeslutning
• generalforsamlingsbeslutninger, der ikke strider mod gældende lov eller andre retsregler.
I henhold til vedtægtens § 14 stk. 5. gælder i øvrigt: Bestyrelsen kan i øvrigt træffe
beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at
træffe beslutning om. Denne passus fastlægger den endelige kompetence på institutionen, men er naturligvis ikke en hjemmel til, at bestyrelsen kan vælge at overse
interne aftaler og beslutninger.

Konsekvenser af manglende ansvarlighed
Dispositioner på en selvejende institutions vegne pådrager alene institutionen forpligtelser og ansvar. Ministeren kan inddrage statstilskud helt eller delvis, jfr. friskolelovens § 21 stk. 2., og institutionen kan som juridisk person retsforfølges efter
samfundets almindelige retsregler.
Bestyrelsesmedlemmer vil dog kunne drages personligt til ansvar, hvis man har
handlet på en sådan måde, at andre er påført tab ved grov uagtsomhed.
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Det bør dog understreges, at man ved redelig handlemåde og brug af almindelig
sund fornuft ikke vil komme i den situation.

Overordnet ledelse kan også være..
• Godkendelse af undervisningsplan. Normalt udarbejdes denne af forældre
og leder/lærere i fællesskab, men nødvendige justeringer vil i praksis oftest
blive foretaget af bestyrelsen efter indstilling fra skolelederen (evt. i samråd
med). Proceduren kunne beskrives i reglerne for forældretilsyn.
• Godkendelse af fagfordeling. På de fleste skoler foregår fagfordelingen i
samarbejde mellem leder og lærere og forelægges bestyrelsen til orientering.
På en række skoler sker den endelige godkendelse dog i bestyrelsen. Proceduren bør være beskrevet i lederens ansættelsesbrev.
• Godkendelse af timeforbrug/rammetimeplan. På de fleste skoler er timeforbruget afsat i budgettet, men den endelige fordeling af timerne kan indebære forskydninger i timeforbrug, bl.a. til specialundervisning. Som økonomisk ansvarlig bør bestyrelsen kræve en oversigt vedr. timeforbrug forelagt til godkendelse før skemalægning og udarbejdelsen af lærernes aktivitetsplaner i øvrigt.
• Godkendelse af elevindskrivning. På mange skoler sker elevindskrivning
under lederens ansvar, men på flere og flere skoler har bestyrelsen indført
regler herfor. Det er almindeligt, at bestyrelsen skal godkende dispensationer
i forhold til de besluttede regler.
• Godkendelse (evt. udarbejdelse) af skolens mødeplan. På de fleste skoler
samarbejder bestyrelse, leder og lærere om udarbejdelse af en samlet og koordineret mødeplan for skolens mødevirksomhed ( forældremøder, foredragsaftener, arbejdsdage, skolefester, fællesmøder for ansatte og bestyrelse,
skolekredsmøder m.v.). På en række skoler godkender bestyrelsen mødeplanen, og udarbejder endog dele af planen alene (i samråd med lederen).
• Nedsættelse af udvalg. På de fleste skoler har bestyrelsen den endelige beslutningsmyndighed ved nedsættelse af udvalg. Bestyrelsen udarbejder også
kommissorium for disse udvalg. Lærere og leder er dog oftest inddraget. (De
ansattes interne arbejdsudvalg m.v. blander bestyrelsen sig ikke i).
• Deltagelse i lærermøder og andre personalemøder. På en del skoler lader
bestyrelsen sig repræsentere på disse møder for at markere samarbejdsvilje
og synlig overordnet ledelse. Med indførelse af samarbejdsudvalg (eller intentionerne heri) vil det være naturligt at gennemtænke denne praksis. Med
indførelse af samarbejdsudvalg skal bestyrelsen efter drøftelse med de ansætte træffe en række beslutninger, der har karakter af overordnet ledelse: Ansættelsespolitik, afskedigelsespolitik, personalepolitik m.v.
• Overordnet beslutningsret og -pligt vedr. arbejdsmiljøforhold. Bestyrelsen
skal udpege en arbejdsleder til sammen med sikkerhedsrepræsentanten at
udgøre en daglig sikkerhedsgruppe. Efter skolestørrelse kan der vise sig behov for flere sikkerhedsgrupper. Der skal etableres sikkerhedsudvalg, hvis
skolen har 20 medarbejdere eller derover. Sikkerhedsgruppen (evt. udvalget) har indstillingsret vedr. arbejdsmiljøspørgsmål til bestyrelsen, som
skal træffe de nødvendige beslutninger og godkende de nødvendige investeringsplaner til forbedring af evt. kritisable forhold. Svigter den overordnede
ledelse, kan medarbejderne tilkalde arbejdstilsynet.
• Beslutninger vedr. byggeri. Initiativet og forslag til byggeri og ombygning
Bestyrelsens overordnede ledelse
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•

•

•

•

vil ofte komme fra medarbejderne, men bestyrelsen vil normalt gå ind og
være styrende ved udarbejdelse af en udbygningsplan og ved gennemførelse
af konkrete byggesager. Byggesager vil ofte være de tilfælde, hvor bestyrelsen
i praksis er mest agerende. Ethvert byggeri er meget tidskrævende, og i lederens, pedellens og lærernes arbejdstid er ikke indregnet tid til byggeri. Hvis
bestyrelsen svigter på dette punkt, vil skolens øvrige arbejde ofte lide under
det, og det er desværre ofte set, at især skoleledere har fået „nervesammenbrud” i forbindelse med gennemførelse af byggesager. Det vil som regel være
en god idé, hvis et par bestyrelsesmedlemmer indgår i et byggeudvalg suppleret med bygge- og finansieringskyndige forældre og evt. skolelederen.
Dette udvalg forestår byggeriet og sørger for at indhente ønsker og råd fra
medarbejderne.
Merarbejdsløn. Såfremt skolelederen indgår aktivt i en byggesag, vil han ofte
få et betragteligt merarbejde i en periode. Da der ikke er tale om permanent
overarbejde, og afspadsering ofte vil være en dårlig løsning, kan bestyrelsen
beslutte at honorere merarbejdet efter cirkulære om merarbejdegodtgørelse
eller reglerne for udbetaling af éngangsvederlag. Der skal foreligge dokumentation, og bestyrelsen skal træffe en skriftlig beslutning, som skal forelægges skolens revisor.
Forhandlinger om lokalløn („ny løn”) og lokalaftaler. Dette arbejde er
uomtvisteligt en del af bestyrelsens overordnede ledelse, men i praksis vil bestyrelsen ofte overlade forhandlingerne til skolelederen og sluttelig godkende
(afvise) det forhandlingsresultat, som denne forelægger bestyrelsen. En del
skoleledere kommer imidlertid i klemme ved denne praksis, og en del bestyrelser har overtaget forhandlingerne. (Skolelederen har tjenestepligt til at
deltage som bestyrelsens sekretær og rådgiver). På mindre friskoler skal jeg
anbefale, at man lader forhandlingerne foregå i et udvalg, hvor bestyrelsesmedlemmer, lærere (tillidsrepræsentant) og leder deltager. Hvis (når) udvalget er nået til enighed, indstiller udvalget, at dets forslag godkendes i lærergruppen, hvorefter bestyrelsen endelig kan tage stilling. Bestyrelsesmedlemmerne i udvalget bør deltage med et klart mandat, så man så vidt muligt
undgår, at et forhandlingsresultat bliver nedstemt i bestyrelsen.
Indblik i lovgrundlag, overenskomst, arbejdstidsaftale, lønforhold m.v. På
de fleste skoler har kun skolelederen et reelt indblik i de love og regler, som
skolen skal styre efter. På denne måde kan bestyrelsen reelt ikke udøve overordnet ledelse, og en del skoleledere oplever det som en byrde, at bestyrelsen
træffer næsten alle beslutninger alene på grundlag af skolelederens indstilling, rådgivning og orientering om diverse forhold. En del skoleledere interesserer sig ikke for formalia, og på disse skoler oplever man, at skolens tilskudsberettigelse kan være tvivlsom. Det gælder selvfølgelig især, hvis man
også har valgt en revisor uden egentligt kendskab til friskoler. Bestyrelsen
bør træffe beslutning om, hvem der sætter sig ind i gældende regler, kontakter Friskolernes Kontor i tvivlstilfælde, og i det hele taget gør bestyrelsen egnet til at udøve overordnet ledelse.
Udarbejdelse af diverse instrukser. Bestyrelsen har overordnet ansvar for,
at f.eks. legepladsen er sikker for børnene, at regnskabsføring m.v. fungerer
betryggende, at skolekørselen fungerer trafiksikkert og hensigtsmæssigt, at
skolen har en brand- og evakueringsvejledning, undervisningsmiljøplan osv.
Da denne type spørgsmål sjældent kommer til behandling, vil det være en
god idé, hvis bestyrelsen udarbejder en instruks, som den daglige ledelse,
pedel m.v. kan forholde sig til og administrere loyalt. I modsat fald vil man
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kunne påberåbe sig tjenesteforseelse.
• Udarbejdelse af personalepolitikker. Bestyrelsen har det sidste ord ved udformningen af en personalepolitik. Selvfølgelig skal samarbejdsaftalens ord
om at »principperne for udarbejdelse af de lokale arbejds- og velfærdsforhold skal drøftes med skolens medarbejdere« overholdes, men bestyrelsen
kan – hvis den vil – ensidigt fastsætte disse forhold.
• Fripladsfordeling. Tildeling af hel eller delvis friplads med midler fra såvel
fripladsudvalget som fra skolens egne midler tilkommer bestyrelsen. Trods
tavshedspligten vil arbejdet ikke foregå tilfredsstillende i bestyrelsesregi, da
det vil få bestyrelsesmedlemmer til at afstå fra at søge, hvis de har behov. Bestyrelsen bør træffe de overordnede principbeslutninger, som lederen (evt. i
samarbejde med et bestyrelsesmedlem) kan administrere efter. Principbeslutningen bør understrege tavshedspligten, som også omfatter sekretær
m.v., der ofte vil få kendskab til fripladstildelingen.
• Beskyttelse af de ansatte. Skolens medarbejdere vil undertiden komme i
klemme, når forældrene af forskellige årsager bliver utilfredse. I almindelighed vil skolelederen kunne beskytte skolens medarbejdere mod urimeligheder, men bestyrelsesmedlemmerne inddrages ofte, idet forældrene retter
henvendelse til de bestyrelsesmedlemmer, de kender bedst. Mange bestyrelsesmedlemmer opfatter sig som forældrenes repræsentanter og tager automatisk disses parti. Bestyrelsen bør aftale en handlingsplan for denne type
sager. Overordnet ledelse forudsætter, at bestyrelsen nøje overvejer, om den
rejste sag indeholder objektive kritikpunkter, som skal påtales. En evt. påtale
bør kun undtagelsesvis komme til forældrekredsens og kollegernes kendskab. Hvis sagen ikke kan bære en påtale – eller må vurderes som overreaktion – har bestyrelsen pligt til at forsvare pågældende medarbejder(gruppe).
Overordnet ledelse indebærer en pligt til at skabe et godt og tillidsfuldt samarbejdsklima, hvilket naturligvis ikke skal forhindre en bestyrelse i at gribe
ind, hvis der kommer berettiget kritik.

Forretningsorden
Som nævnt skal bestyrelsen i dag udarbejde en skriftlig forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Bestyrelsen kan med fordel tage denne udarbejdelse
seriøst. En gennemarbejdet forretningsorden vil ofte vise sig at være bestyrelsens
bedste værktøj til udøvelse af overordnet ledelse. Friskolernes Kontor har udarbejdet kursusmaterialet „Øster Bøvelse Friskole. Forretningsorden for bestyrelsen”.
Denne egner sig ikke til afskrift, men kan give et fingerpeg om, hvordan en forretningsorden kan blive et reelt værktøj og en hjælp for især nye bestyrelsesmedlemmer.
Forslag til forbedringer af ovenstående oversigt modtages gerne.
Cecil Christensen, februar 1997 (revideret december 2012).
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