
 
             

  1/2 

 

 
Principper for afdelingsråd 

 
Afdelingsråd er indført i Odsherred Kommune i forbindelse med skolestrukturforliget 2013. Be-
grebet findes ikke i lovgivningen eller i andre dokumenter i Undervisningsministeriets udgivel-
ser, hvorfor der ikke centralt er materiale, som man kan støtte ret på. Skolebestyrelsernes sam-
mensætning og kompetence er beskrevet i folkeskoleloven.  
Det forhold, at afdelingsråd ikke er beskrevet i lovgivningen, medfører, at der ikke er en legal 
delegationsret fra skolebestyrelser til afdelingsråd.  
 

Afdelingsrådenes sammensætning 
 
På hver afdeling nedsættes et afdelingsråd bestående af  
 

 

 

laceret på afdelingen  

 

 

 

 
 
Afdelingens leder og – hvis afdelingen rummer en SFO og et dagtilbud – afdelingens leder og 
SFO/dagtilbudsleder deltager i afdelingsrådets møder. Afdelingens leder er sekretær for afde-
lingsrådet og fører afdelingsrådets protokol, der efter det enkelte mødes afholdelse lægges på 
Forældreintra og Infoba samt afdelingens del af skolens hjemmeside.  
 
Valgene afholdes ved skoleårets første forældremøde for den enkelte årgangs klasser/ dagtil-
buddet og er gældende for et skoleår. Valgene afholdes inden udgangen af september måned. 
Det forudsættes, at afdelingsrådet afholder mindst 4 årlige møder.  
 
På matrikler med flere afdelinger, kan afdelingsrådene holde møder sammen eller hver for sig, 
som det findes hensigtsmæssigt. Såfremt afdelingsrådene holder møderne sammen, deltager 
alle afdelingsledere på matriklen i møderne og fordeler sekretæropgaven indbyrdes.  
 
På afdelingsrådets første møde vælges en mødeleder, der sammen med afdelingslederen udar-
bejder dagsorden til møderne. 2/2  
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Afdelingsrådets opgaver  
 

Trivsel og undervisningsmiljø  
 
Gode kammeratskaber og et godt skolemiljø uden undervisningsforstyrrende uro er en forudsæt-
ning for, at eleverne har lyst til og muligheder for at lære. De årlige målinger af elevernes triv-
sel udgør grundlaget for, at afdelingsrådet arbejder systematisk med trivsel og undervisnings-
miljø. Hvor der er dagtilbud drøftes børnemiljøet særligt, i forbindelse med afgivelse af 
børnemiljøvurdering hvert andet år. 
 
Forældreengagement  
 
En af betingelserne for at fastholde og udvikle opbakningen til den enkelte afdeling og elever-
nes skolegang er, at forældrenes engagement på klasse-, afdelings- og skoleniveau løbende styr-
kes. Dette gælder ligeledes for dagtilbud, hvor det findes. Afdelingsrådet kan bidrage hertil ved 
afholdelse af møder og kulturelle arrangementer. Skolebestyrelsen afsætter et beløb hvert år, 
der dækker afholdelse af møder og kulturelle arrangementer.  
Vi vil gerne fremme initiativer fra afdelingsrådene og fastsætter et rådighedsbeløb på 10.000 
kr. for de store afdelinger og 5.000 kr. for de små afdelinger. 
Vi evaluerer rådighedsbeløbet i efteråret 2019 i forhold til det faktiske behov. 
 
 
Den åbne skole  
Skolen skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage lokale 
idrætsforeninger, musik- og billedskoler, museer eller andre lokale foreninger. Ud over at 
fremme undervisningen skal samarbejdet også fremme den lokale sammenhængskraft og bi-
drage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet og de muligheder, 
som foreningslivet og erhvervslivet rummer. Afdelingsrådet bidrager med viden om og ideer til 
udviklingen af den lokale åbne afdeling inden for de kommunalt besluttede rammer.  
 
Udmøntning af principper  
Skolebestyrelsen fastlægger principper for skole og dagtilbuds virksomhed, herunder om under-
visningens organisering og samarbejdet mellem skole og hjem. Såfremt skolebestyrelsen ønsker 
det, kan afdelingsrådet udarbejde nærmer udmøntning under hensyntagen til de lokale forhold 
på afdelingen. Vedr. dagtilbud vedtager skolebestyrelsen ligeledes pædagogernes principper. 
 
Udtalelser og forslag  
Afdelingsråd det kan afgive udtalelse og stille forslag til skolebestyrelsen om alle spørgsmål, der 
vedrører afdelingens virksomhed. Afdelingsråd det skal afgive udtalelse om alle de spørgsmål, 
som skolebestyrelsen forelægger det.  
 
 
Vedtaget af skolebestyrelsen d. 12.06.2017 


