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INSPIRATION TIL BESTYRELSESARBEJDET
BESTYRELSENS OPGAVER OG PLIGTER 

Skolens økonomi 
Bestyrelsen skal tilse at 
skolen:  

• Overholder 
tilskudsbetingelserne 

• Fastlægger elevbetaling 
• Sørger for at revisor udarbejder 

årsrapport.
• Løbende overvåger skolens 

daglige økonomi, herunder 
sikring af et forsvarligt 
kapitalberedskab i forhold til 
driften. 

 
Find link til ‘Bekendtgørelse om tilskud til 
friskoler og private grundskoler m.v.’ på 
www.friskolerne.dk/vaerktoejer/love-og-
vejledning.

I FRISKOLELOVEN STÅR DER, AT: 

”Den overordnede ledelse af skolen varetages af en bestyrelse, som er ansvarlig for 
skolens drift overfor undervisningsministeren” 
”Skolens leder har den daglige pædagogiske ledelse af skolen”. 
”Skolens styrelse reguleres i vedtægterne”. 
”Skolens bestyrelse har ansvaret for skolens vedtægter”.  
Find link til Friskoleloven på www.friskolerne.dk/vaerktoejer/love-og-vejledning

BESTYRELSENS 
VÆRKTØJER

BESTYRELSENS OVERORDNEDE LEDELSE OG BESTYRELSENS 
FORMELLE OPGAVER KAN INDDELES I TRE OMRÅDER:  

TRE HOVEDOMRÅDER

Skolens vedtægter 
Skolens vedtægter og 
værdigrundlag er grundlaget 
for hele skolens virke.  
 

Bestyrelsen fastlægger de strategiske 
rammer for skolens pædagogiske og 
faglige profil, udvikling, drift, markeds- 
føring, kontakt til lokalområdet og 
andre relevante områder. 
 
Det er bestyrelsens ansvar at skolens 
vedtægter til enhver tid overholder 
gældende lovgivning.  
Se FRISKOLERNEs udkast til 
standardvedtægter.
 
Forretningsorden 
Vi anbefaler, at bestyrelsen udarbejder 
en forretningsorden, der tager højde 
for bestyrelsens løbende opgaver hen 
over året. Se FRISKOLERNEs udkast til 
forretningsorden.   

Skoleleder og ledelse
Skolelederen har 
ansvar for den dag-lige 
pædagogiske drift af 
friskolen. Har skolen 
tilknyttet et dagtilbud, 

er skolelederen også øverste leder af 
dagtilbuddet.   
 
Overordnet ledelse (bestyrelsen) 
Jf. Vedtægtsbekendtgørelsens § 6 stk. 
2 nr. 10:  
Bestyrelsen kan træffe beslutning om 
ethvert andet spørgsmål om skolen, 
som bestyrelsen selv ønsker at træffe 
beslutning om. 
 
Daglig ledelse (skolelederen) 
Skolelederen er ansat til at varetage 
den daglige pædagogiske ledelse på 
skolen overfor skolens ansatte, for-
ældre og elever. 
 
Som det fremgår af ovenstående, 
skal skolen selv definere hvad der 
er overordnet ledelse og hvad, der 
er daglig ledelse. En tydelig, løbende 
forventningsafstemning er nødvendig 
for at sikre et godt arbejdsmiljø for 
både skoleleder og bestyrelse.
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