
 



 

 

 

Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen på Taastrup Realskole 

 

Grundet nedenstående mail fra Styrelsen for Kvalitet i undervisningen, foreslår bestyrelsen 

vedtægtsændringer som opstillet skematisk efter mail, til vedtagelse på Forældrekredsmøde 2020: 

 

Fra: STUK Vedtægter <vedtaegter@stukuvm.dk>  

Sendt: 20. maj 2020 08:07 

Til: Taastrup Realskole Kontor <taastrup.realskole@t-r.dk> 

Emne: Taastrup Realskole - Tilsyn med vedtægter 

Til skolens leder og bestyrelse 

Som led i sit tilsyn med undervisningsinstitutioners vedtægter har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

gennemgået vedtægterne for Taastrup Realskole. Gennemgangen er sket på baggrund af følgende 

retsforskrifter:   

• Lovbekendtgørelse nr. 816 af 14. august 2019 om friskoler og private grundskoler m.v. 

(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/816) (herefter friskoleloven). 

• Bekendtgørelse nr. 980 af 8. oktober 2012 om vedtægter for friskoler og private grundskoler 

(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/980) (herefter vedtægtsbekendtgørelsen). 

Styrelsens gennemgang har givet anledning til følgende bemærkninger: 

Indholdskrav: 

• Vedtægtsbekendtgørelsens § 5 blev ændret som følge af bekendtgørelse nr. 1164 af 25. september 

2018 med ikrafttrædelse den 1. oktober 2018. Det følger således af vedtægtsbekendtgørelsens nye 

§ 5, at ”det skal fremgå af vedtægterne, at skolens formål er skoledrift i henhold til friskoleloven, og 

at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det 

danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres 

kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling 

mellem kønnene. Skolen kan herudover anføre sit værdigrundlag som en del af 

formålsbestemmelsen”. Styrelsen henstiller derfor til, at vedtægternes § 2, stk. 1, justeres, så den 

er i overensstemmelse med vedtægtsbekendtgørelsens § 5. Styrelsen anbefaler at denne 

bestemmelse indsættes i vedtægternes § 2 som erstatning for § 2, stk. 1-3.  

• Det fremgår af vedtægternes § 3, stk. 3, 1. pkt., at ’Bestyrelsen består af 7 – 9 medlemmer.’ Det er 

anført i vedtægtsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 1, at det skal fremgå af vedtægterne, nøjagtig 

hvor mange medlemmer bestyrelsen skal have. Styrelsen henstiller derfor til, at der skal fremgå et 

præcist antal bestyrelsesmedlemmer og ikke et interval for antallet af bestyrelsesmedlemmer i 

vedtægternes § 3, stk. 3. 
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• I vedtægternes § 3, stk. 3, 4. pkt., henvises til ’bekendtgørelse om valg af tilsynsførende’. Styrelsen 

henstiller til, at denne henvisning udgår, da brugen af henvisning til denne bekendtgørelse er 

forældet, og vedtægtsbekendtgørelsen regulerer således ikke valg af bestyrelsesmedlemmer.   

• Det fremgår af vedtægternes § 3, stk. 4, 2. pkt., at ’Hvert år vælges for et år et af forældrekredsen 

fastsat antal suppleanter, dog mindst en’. Det skal fremgå tydelig heraf, at disse suppleanter vælges 

af og blandt forældrene til elever på skolen. Det skal desuden være tydeligt, at disse er suppleanter 

til de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, der omtales i vedtægternes § 3, stk. 4, 1. pkt., jf. 

vedtægtsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 3.   

• Det fremgår af vedtægternes § 3, stk. 5, 1. pkt., at ’Forældrekredsen kan på et forældrekredsmøde 

afsætte et eller flere bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, såfremt (…)’. Det skal fremgå 

tydeligt heraf, at det kun er forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, som kan afsættes på denne 

måde, jf. vedtægtsbekendtgørelsens § 7, stk. 5.  

o I forlængelse heraf skal det fremgå af vedtægterne, at bestyrelsesmedlemmer ikke kan 

afsættes i funktionsperioden, jf. vedtægtsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 14. 

Fremgangsmåden beskrevet i vedtægternes § 3, stk. 5, fungerer således som en undtagelse 

til dette. 

• Det fremgår af vedtægternes § 3, stk. 6, at ’Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtræde af 

bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.’ Det skal 

fremgå tydeligt af denne bestemmelse, at denne gælder for de forældrevalgte 

bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægtsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 13. Styrelsen anbefaler, at 

’Bestyrelsesmedlemmerne’ erstattes af ’Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer’.  

• Det fremgår af vedtægternes § 3, skt. 8, 1. pkt., at ’Skolens ansatte og ægtefæller og samboende til 

skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når 

disse samtidigt er medlem af forældrekredsen’. Det er anført i vedtægtsbekendtgørelsens § 7, stk. 

2, nr. 9, at det skal fremgå af vedtægterne, om medarbejdere på skolen kan være medlem af 

bestyrelsen. Valget om at forbyde skolens ansatte mulighed for at være medlem af bestyrelsen kan 

ikke udstrækkes til at gælde for de ansattes ægtefæller og samboende. Bestemmelsen anses for at 

indskrænke forældrerettighederne for ægtefæller og samlevere til ansatte på skolen udover, hvad 

vedtægtsbekendtgørelsen giver mulighed for. Dette vil for eksempel være tilfældet, hvor 

ægtefællen eller samleveren er forælder til et særbarn, som er elev på skolen, hvorfor 

bestemmelsen da kan indskrænke disse forældres rettigheder. Styrelsen henstiller derfor til, at ’og 

ægtefæller og samboende til skolens ansatte’ udgår af vedtægternes § 3, stk. 8, 1. pkt. 

 

• Det fremgår af vedtægternes § 3, stk. 13, at ’Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar 

af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.’ Det er anført i 

vedtægtsbekendtgørelsens § 6, stk. 3, nr. 3, at det skal fremgå af vedtægterne, at ’bestyrelsens 

medlemmer ikke kan modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelsen af 

hvervet som bestyrelsesmedlem’. Styrelsen henstiller til, at vedtægternes § 3, stk. 13, bringes i 



overensstemmelse med vedtægtsbekendtgørelsens § 6, stk. 3, nr. 3, således at ’eller lignende 

betaling’ tilføjes efter ’honorar’.  

• Det fremgår af vedtægternes § 3, stk. 17, 1. pkt., at ’Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 

halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, og hvis mindst halvdelen af de fremmødte er 

medlemmer valgt blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen)’. Det følger af 

vedtægtsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 16, at ’bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 

halvdelen af medlemmerne er til stede’. Der må ikke være yderligere begrænsninger for, hvem der 

skal være mødt frem. Styrelsen henstiller der for til, at ’og hvis mindst halvdelen af de fremmødte 

er medlemmer valgt blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen)’ udgår af 

vedtægternes § 3, stk. 17, 1. pkt. 

• Det fremgår af vedtægternes § 3, stk. 17, 2. pkt., at ’Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig 

stemmeflerhed, (…)’. Det følger af vedtægtsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 17, at ’bestyrelsen 

træffer beslutning ved almindelige stemmeflerhed blandt de tilstedeværende (…)’. Styrelsen 

henstiller til, at vedtægternes § 3, stk. 17, 2. pkt., bringes i overensstemmelse med 

vedtægtsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 17, således at ’blandt de tilstedeværende’ tilføjes efter 

’stemmeflerhed’. 

• Det fremgår af vedtægternes § 4, stk. 6, 1. pkt., at ’Forældre til elever og fastansatte ved skolen har 

altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af 

bestyrelsen.’ Det er anført i vedtægtsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, at ’Det skal fremgå af 

vedtægterne, at medlemmer af forældrekredsen og ansatte ved skolen efter anmodning har ret til 

at få indblik i revisionsprotokollerne og i de budgetter og regnskaber, som bestyrelsen har 

godkendt, (…)’. Styrelsen henstiller til, at vedtægternes § 4, stk. 6, 1. pkt. bringes i 

overensstemmelse med vedtægternes § 12, stk. 1. Styrelsen anbefaler, at vedtægternes § 4, stk. 6 i 

sin helhed affattes således: ’Forældre til elever og ansatte ved skolen har altid ret til at få indblik i 

revisionsprotokollerne og i de budgetter og regnskaber, som er godkendt af bestyrelsen. 

Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsatte nærmere regler for retten 

til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i 

forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.’.  

• Det skal fremgå af vedtægterne, at bestyrelsen i tilfælde af uoverensstemmelse mellem 

lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal følge lovgivningen og har ansvaret for, at skolens 

vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen, jf. vedtægtsbekendtgørelsens § 

6, stk. 2, nr. 12. 

• Styrelsen henstiller til, at vedtægternes § 6 udgår af vedtægterne og eventuelt flyttes til en 

forretningsorden, da forældrekredsens tilsyn ikke er reguleret i vedtægtsbekendtgørelsen.  

o I forlængelse heraf anbefaler styrelsen, at vedtægternes § 7, stk. 2 udgår af vedtægterne og 

eventuelt flyttes til en forretningsorden. Det samme er tilfældet for omtalen af 

’tilsynsførende’ i vedtægternes § 3, stk. 16, titlen på kapitel V, § 7, stk. 1, stk. 4, stk. 9, stk. 

12 og stk. 14, da omtalen af tilsynsførende i vedtægter er forældet.  



Fjernelsen af omtalen af tilsynsførende i vedtægternes § 7, stk. 4, indebærer, at sætningen 

”(…) og – i de år hvor der skal ske valg af tilsynsførende – skal ligeledes fremgå de gældende 

regler i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v. 

for valg af tilsynsførende samt tilsynsregler” i vedtægternes § 7, stk. 4, 1. pkt. udgår, 

således at vedtægternes § § 7, stk. 4, får følgende ordlyd: ”Af indkaldelsen skal de 

gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer fremgå. Det skal endvidere af 

indkaldelsen fremgå, at forslag til kandidater til bestyrelsen for at være gyldige skal være 

skolen i hænde senest 1 uge før forældrekredsmødet, og at der ikke gyldigt kan foreslås 

kandidater på mødet.”  

• Styrelsen gør opmærksom på, at det ikke er nødvendigt at angive en konkret indkaldelsesmåde i 

vedtægternes § 7, stk. 1, 3. pkt.   

• Det skal fremgå af vedtægterne, at vedtægtsændringer ikke gælder, medmindre de indeholder 

oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og hvem der er næstformand for bestyrelsen, 

er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, angiver bestyrelsesmedlemmernes navn og 

adresse med let læselig skrift, f.eks. maskinskrift, og er offentliggjort på skolens hjemmeside med 

angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er 

vedtaget af bestyrelsen og generalforsamlingen i forening, jf. vedtægtsbekendtgørelsens § 14. 

Styrelsen anbefaler, at dette indsættes i vedtægternes § 10.  

• Det fremgår af vedtægternes § 11, stk. 2, 1. pkt., at ’Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde 

træffer forældrekredsen beslutning om skolens nedlæggelse.’. Det følger af 

vedtægtsbekendtgørelsens § 11, stk. 3, nr. 5, at generalforsamlingen i sådanne tilfælde træffer 

beslutning om skolens nedlæggelse. Skolens forældrekredsmøde fungerer på samme måde som en 

generalforsamling, hvorfor styrelsen henstiller til, at vedtægternes § 11, stk. 2, justeres i 

overensstemmelse hermed og får følgende ordlyd: ’Bortset fra det i foran i stk. 1 nævnte tilfælde 

træffer forældrekredsen på forældrekredsmøde beslutning om skolens nedlæggelse’. 

• Det fremgår af vedtægternes § 11, stk. 6, at ’Det påhviler bestyrelsen at orientere 

Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er 

fare for, at skolens virksomhed må indstilles’. Det er dog anført i vedtægtsbekendtgørelsens § 15, 

stk. 2, nr. 3, at orienteringen i disse tilfælde skal ske omgående. Styrelsen henstiller derfor til, at 

vedtægternes § 11, stk. 6, bringes i overensstemmelse med vedtægtsbekendtgørelsens § 15, stk. 2, 

nr. 3, således at ’omgående’ indsættes efter ’orientere’.   

• Det fremgår af vedtægternes § 10, stk. 2, at ’Skolens vedtægt samt fremtidige vedtægtsændringer 

skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om skolens styrelse og 

økonomiske forhold.’. Det er ligeledes anført i vedtægternes § 12, at ’ Vedtægtsændringer skal 

vedtages på skolens forældrekredsmøde og skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt 

angår bestemmelser om skolens styrelse og fremgangsmåden ved nedlæggelse’. Dette er ikke 

længere gældende. Ministeriet godkender kun vedtægter ”Ved skolens oprettelse, sammenlægning 

eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform (…)”, jf. 



vedtægtsbekendtgørelsen § 1, stk. 3. Styrelsen henstiller derfor til, at sætningerne udgår af 

vedtægterne. 

• Styrelsen har bemærket, at der generelt i vedtægten anvendes flere konkrete lovhenvisninger med 

angivelse af paragraffer og stykker. Styrelsen gør opmærksom på, at en ændring af en af disse 

paragraffer i lovene vil kunne medføre en vedtægtsændring, såfremt skolen ønsker at ajourføre 

henvisningen. Styrelsen anbefaler derfor, at de konkrete henvisninger udgår, i det omfang de ikke 

fremgår af vedtægtsbekendtgørelsen. 

• Styrelsen gør opmærksom på, at ministeriet har ændret navn til ’Børne- og 

Undervisningsministeriet’, hvorfor det anbefales, at dette navn bruges i vedtægterne.  

Offentliggørelseskrav: 

Styrelsen gør opmærksom på offentliggørelseskravet, der følger af vedtægtsbekendtgørelsen § 1, stk. 5. 

Det følger heraf, at ”Vedtægter og vedtægtsændringer træder tidligst i kraft, når de offentliggøres på 

skolens hjemmeside. Det skal af offentliggørelsen på skolens hjemmeside fremgå, hvornår offentliggørelsen 

på hjemmesiden har fundet sted, og hvornår bestyrelsen eller bestyrelsen og generalforsamlingen i 

forening har vedtaget vedtægterne. Er børne- og undervisningsministerens godkendelse påkrævet jf. § 1, 

stk. 3, skal tidspunktet for børne- og undervisningsministerens godkendelse tillige fremgå” jf. 

vedtægtsbekendtgørelsen § 1, stk. 5.  

På denne baggrund anmoder styrelsen om, at datoen for Undervisningsministerens seneste godkendelse af 

skolens vedtægter tilføjes til skolens hjemmeside, jf. vedtægtsbekendtgørelsens § 1, stk. 5, 3. pkt.  

I kan læse mere om vedtægter her: https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/bestyrelse-og-

ledelse/vedtaegter-paa-uddannelsesinstitutioner/vedtaegter-for-frie-grundskoler  

 

Styrelsen skal anmode om, at Taastrup Realskole snarest og senest den 3. juni 2020 bringer 

offentliggørelseskravene i orden. Skolen bedes venligst give styrelsen besked på vedtaegter@stukuvm.dk, 

når de anførte ændringer er tilgængelige på skolens hjemmeside.  

Styrelsen skal desuden anmode om, at de indholdsmæssige krav bringes i orden senest 1. september 2020. 

Skolen bedes venligst give styrelsen besked på vedtaegter@stukuvm.dk, når de anførte ændringer er 

tilgængelige på skolens hjemmeside.  

Styrelsen gør dog opmærksom på, at der på grund af de særlige omstændigheder vedrørende covid-19 i 

Danmark er mulighed for at forlænge tidsfristen for indholdsmæssige ændringer, hvis dette skulle blive 

nødvendigt. Såfremt det ikke er muligt for skolen at overholde den ovennævnte frist, anmoder styrelsen 

om, at skolen snarest muligt giver styrelsen besked om, på vedtaegter@stukuvm.dk, hvornår skolen 

forventer at kunne have de indholdsmæssige forhold på plads.  

 

Styrelsen gør opmærksom på, at fristen for at bringe offentliggørelseskravene i orden forbliver den 3. juni 

2020.  
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Med venlig hilsen 

Nicoline Danielsen  

Studentermedhjælper  

 

   

 

Børne- og Undervisningsministeriet 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Sekretariat for Tilsyn 

Frederiksholms Kanal 26 

1220 København K 

Tlf. nr.: 33 92 50 00 

 

Direkte tlf.: +45 23 65 57 31 

E-mail: vedtaegter@stukuvm.dk 

 

 

Nuværende formulering Ny formulering 

§ 2 
Skolens formål er at drive privat grundskole efter de 
til enhver tid gældende love og andre regler for 
friskoler og private grundskoler m.v. 

Stk. 2. Skolen skal give en undervisning, som står mål 
med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Stk. 3. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et 
samfund med frihed og folkestyre. 

§ 2 
Skolens formål er skoledrift i henhold til friskoleloven. 
Skolens formål er endvidere i hele sit virke at 
forberede eleverne til at leve i et samfund som det 
danske, med frihed og folkestyre samt udvikle og 
styrke elevernes demokratiske dannelse og deres 
kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og 
menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem 
kønnene. 

§ 3 
Skolens bestyrelse varetager den overordnede 
ledelse af skolen og er ansvarlig over for 
undervisningsministeren for, at skolens økonomi og 
drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud 
– er i overensstemmelse med skolens vedtægt og 
med de til enhver tid gældende love og andre regler 
for friskoler og private grundskoler. 

Stk. 2. Skolens leder varetager den daglige 
pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har 
tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er 
forsvarlig og i overensstemmelse med gældende 

§ 3 
Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse 
af skolen og er ansvarlig over for 
undervisningsministeren for, at skolens økonomi og 
drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud – 
er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med 
de til enhver tid gældende love og andre regler for 
friskoler og private grundskoler. 

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen 
og vedtægternes ordlyd skal bestyrelsen følge 
lovgivningen og har tillige ansvaret for, at skolens 
vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med 
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regler og vilkår. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen består af 7 – 9 medlemmer. De 6 
medlemmer vælges af og blandt forældrene til 
elever på skolen (forældrekredsen). Herudover kan 
bestyrelsen indstille, at der af forældrekredsen 
vælges max. 2 medlemmer udenfor 
forældrekredsen. Forældrekredsens valg af 
bestyrelsesmedlemmer foregår på skolens 
forældrekredsmøde i henhold til reglerne i 
bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. 1 
bestyrelsesmedlem udpeges af Høje-Taastrup 
Kommune. 
 
Stk. 4. De bestyrelsesmedlemmer, der er valgt blandt 
forældrekredsen, har en funktionsperiode på 3 år, 
idet der hvert år vælges 2 medlemmer. Hvert år 
vælges for et år et af forældrekredsen fastsat antal 
suppleanter, dog mindst en. Genvalg kan finde sted. 
Hvis en eller flere forældrerepræsentanter udtræder 
af bestyrelsen i en valgperiode optages suppleanten 
automatisk i bestyrelsen. De bestyrelsesmedlemmer, 
der er valgt udenfor forældrekredsen, har en 
funktionsperiode på 1 år. 
 
Stk. 5. Forældrekredsen kan på et 
forældrekredsmøde afsætte et eller flere 
bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, såfremt 
dagsordenen for mødet indeholder et selvstændigt 
punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere 
bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at 
afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed. 
Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, 
der tilhører forældrekredsen, der stemmer. 
 
Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtræde 
af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden 
udskrives af skolen mod forældrenes ønske. 
 
Stk. 8. Skolens ansatte og ægtefæller og samboende 
til skolens ansatte kan ikke være medlem af 
bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, 
når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen. 
Bestyrelsen kan beslutte, at skolens ledelse samt 
repræsentanter for de ansatte kan deltage i 
bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved 
behandling af enkeltsager, der vedrører personer i 
skolens ledelse eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen 
suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle 
de pågældende. Ved ledelse forstås skolens leder, 
viceskoleleder og/eller afdelingsledere. 
 
Stk. 13. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage 
honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet 
som bestyrelsesmedlem. 
 
Stk. 17. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 
halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, 
og hvis mindst halvdelen af de fremmødte er 
medlemmer valgt blandt forældrene til elever på 
skolen (forældrekredsen). Bestyrelsen træffer 
beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset 

lovgivningen, jf. vedtægtsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, 
nr. 12. 

Stk. 2. Skolens leder varetager den daglige 
pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har 
tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er 
forsvarlig og i overensstemmelse med gældende 
regler og vilkår. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Mindst 6 
medlemmer vælges af og blandt forældrene til elever 
på skolen (forældrekredsen). Bestyrelsen kan indstille, 
at der af forældrekredsen vælges højest 1 medlem 
udenfor forældrekredsen. Forældrekredsens valg af 
bestyrelsesmedlemmer foregår på skolens 
forældrekredsmøde. 
 
Stk. 4. De bestyrelsesmedlemmer, der er valgt blandt 
forældrekredsen, har en funktionsperiode på 3 år, idet 
der hvert år vælges 2 medlemmer. Hvert år vælges for 
et år et af forældrekredsen fastsat antal suppleanter, 
dog mindst en. Suppleanterne kan træde ind i stedet 
for et bestyrelsesmedlem. Suppleanter vælges af og 
blandt forældrene til elever på skolen. Genvalg kan 
finde sted. Hvis en eller flere forældrerepræsentanter 
udtræder af bestyrelsen i en valgperiode optages 
suppleanten automatisk i bestyrelsen. De 
bestyrelsesmedlemmer, der er valgt udenfor 
forældrekredsen, har en funktionsperiode på 1 år. 
 
Stk. 5. Forældrekredsen kan på et forældrekredsmøde 
afsætte et eller flere forældrevalgte 
bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, såfremt 
dagsordenen for mødet indeholder et selvstændigt 
punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere 
bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at 
afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed. 
Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, 
der tilhører forældrekredsen, der stemmer. 
Bestyrelsesmedlemmer kan normalt ikke afsættes i 
funktionsperioden, jf. vedtægtsbekendtgørelsens § 7, 
stk. 2, nr. 14. Fremgangsmåden beskrevet i 
vedtægternes § 3, stk. 5, fungerer således som en 
undtagelse til dette. 
 
Stk. 6. Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal 
ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i 
valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes 
ønske. 

 
Stk. 8. Skolens ansatte og ægtefæller og samboende til 
skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen 
og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse 
samtidigt er medlem af forældrekredsen. Bestyrelsen 
kan beslutte, at skolens ledelse samt repræsentanter 
for de ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden 
stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der 
vedrører personer i skolens ledelse eller enkelte 
ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen 
for en, flere eller alle de pågældende. Ved ledelse 
forstås skolens leder, viceskoleleder og/eller 
afdelingsledere. 



fra de nedenfor i stk. 21a og 21b angivne 
beslutninger vedrørende fast ejendom. Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved 
stemmelighed er formandens – og i dennes fravær 
næstformandens – stemme udslagsgivende. 

 
Stk. 13. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage 
honorar eller lignende betaling af skolens midler for 
varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem. 
 
Stk. 17. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 
halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, 
og hvis mindst halvdelen af de fremmødte er 
medlemmer valgt blandt forældrene til elever på 
skolen (forældrekredsen). Bestyrelsen træffer 
beslutninger ved almindelig stemmeflerhed blandt de 
tilstedeværende, bortset fra de nedenfor i stk. 21a og 
21b angivne beslutninger vedrørende fast ejendom. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. 
Ved stemmelighed er formandens – og i dennes 
fravær næstformandens – stemme udslagsgivende. 

§ 4 
Stk. 6. Forældre til elever og fastansatte ved skolen 
har altid ret til at få kendskab til budgetter, 
regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af 
bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til 
andre. Bestyrelsen kan fastsatte nærmere regler for 
retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der 
er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i 
forvaltningsloven, kan dog ikke videregives. 

 

§ 4 
Stk. 6. Forældre til elever og ansatte ved skolen har 
altid ret til at få indblik i revisionsprotokollerne og i de 
budgetter og regnskaber, som er godkendt af 
bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til 
andre. Bestyrelsen kan fastsatte nærmere regler for 
retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er 
omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i 
forvaltningsloven, kan dog ikke videregives. 

§ 6 
Valg af tilsynsførende m.v. 

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen 
indkaldes til møde, hvor forældrekredsen skal vælge 
en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen til 
at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, 
regning/matematik og engelsk, og med at skolens 
samlede undervisningstilbud ud fra en 
helhedsvurdering står mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at 
undervisningssproget er dansk. Forældrekredsen kan 
i stedet for tilsynsførende vælge at anvende 
selvevaluerings modellen. 

Stk. 2. Bestyrelsen er tillige ansvarlig for, at der gives 
Undervisningsministeriet og kommunen 
underretning om, hvilken tilsynsmodel, der er valgt, 
hvem der er valgt som tilsynsførende, at kommunen 
anmodes om at varetage tilsynet, hvis 
forældrekredsen ikke vælger tilsynsførende, og at 
forældrekredsen får underretning om den årlige 
tilsynserklæring. 

Stk. 3. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at 
forældrekredsen vælger tilsynsførende, samt 
fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget 
tilsyn med skolens almindelige virksomhed herunder 
med, at skolen giver en undervisning der står mål 
med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

§ 6 
Udgår da omtalen af tilsynsførende i vedtægterne er 
forældet. 



Det er bestyrelsens ansvar, at det alene er personer 
tilhørende forældrekredsen, der stemmer. 

 

§ 7 
Forældrekredsmøde 

Ordinært forældrekredsmøde afholdes hvert år på 
skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen 
inden udgangen af april måned. Bestyrelsen er 
ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til 
forældrekredsmøde, hvor alene forældrekredsen 
kan foretage valg af tilsynsførende og 
forældrerepræsentanter. 

Forældrekredsmødet indkaldes af bestyrelsen ved 
almindeligt brev, e-mail eller anden sikker 
forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel med 
angivelse af dagsorden. 

Indkaldelsen til ordinært forældrekredsmøde skal 
mindst indeholde følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning om skolens drift i 
det forløbne år. 

3. Skolelederen aflægger beretning om skolens indre 
virksomhed. 

4. Tilsynsførende aflægger beretning, 

5. Bestyrelsen fremlægger det reviderede 
årsregnskab til orientering. 

6. Bestyrelsen fremlægger budget for indeværende 
år. 

7. Behandling af indkomne forslag. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. 
§ 3, stk. 3, stk. 4 og stk. 5. 

9. Eventuelt. 

Stk. 2. På forældrekredsmøder, hvor der vælges 
tilsynsførende jf. § 6, stk. 1, suppleres dagsordenen 
med følgende punkter: 

1. Fastsættelse af funktionsperiode (højst 4 år) for 
skolens tilsynsførende. 

§ 7 
Forældrekredsmøde 

Ordinært forældrekredsmøde afholdes hvert år på 
skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen 
inden udgangen af april måned. Bestyrelsen er 
ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til 
forældrekredsmøde, hvor alene forældrekredsen kan 
foretage valg af tilsynsførende og 
forældrerepræsentanter. 

Forældrekredsmødet indkaldes af bestyrelsen ved 
almindeligt brev, e-mail eller anden sikker 
forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel med 
angivelse af dagsorden. 

Indkaldelsen til ordinært forældrekredsmøde skal 
mindst indeholde følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning om skolens drift i 
det forløbne år. 

3. Skolelederen aflægger beretning om skolens indre 
virksomhed. 

4. Tilsynsførende aflægger beretning, 

5. Bestyrelsen fremlægger det reviderede årsregnskab 
til orientering. 

6. Bestyrelsen fremlægger budget for indeværende år. 

7. Behandling af indkomne forslag. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 
3, stk. 3, stk. 4 og stk. 5. 

9. Eventuelt. 

Stk. 2. På forældrekredsmøder, hvor der vælges 
tilsynsførende jf. § 6, stk. 1, suppleres dagsordenen 
med følgende punkter: 

1. Fastsættelse af funktionsperiode (højst 4 år) for 
skolens tilsynsførende. 



2. Beslutning om hvorvidt tilsynet skal udføres af en 
eller flere personer eller af kommunalbestyrelsen. 

3. Fastsættelse af det højeste antal tilsynsførende og 
eventuel opdeling i tilsynsaktiviteter. 

4. Valg af tilsynsførende. 

Stk. 4. Af indkaldelsen skal de gældende regler for 
valg af bestyrelsesmedlemmer fremgå, og – i de år 
hvor der skal ske valg af tilsynsførende – skal 
ligeledes fremgå de gældende regler i 
bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende ved 
friskoler og private grundskoler m.v. for valg af 
tilsynsførende samt tilsynsregler. Det skal endvidere 
af indkaldelsen fremgå, at forslag til kandidater til 
bestyrelsen for at være gyldige skal være skolen i 
hænde senest 1 uge før forældrekredsmødet, og at 
der ikke gyldigt kan foreslås kandidater på mødet. 

Stk. 5. Hvert medlem af forældrekredsen har én 
stemme. 

Stk. 6. Hvis flere har forældremyndighed over et 
barn på skolen, tilkommer der disse én stemme 
tilsammen. 

 

2. Beslutning om hvorvidt tilsynet skal udføres af en 
eller flere personer eller af kommunalbestyrelsen. 

3. Fastsættelse af det højeste antal tilsynsførende og 
eventuel opdeling i tilsynsaktiviteter. 

4. Valg af tilsynsførende. 

Stk. 4. Af indkaldelsen skal de gældende regler for valg 
af bestyrelsesmedlemmer fremgå, og – i de år hvor 
der skal ske valg af tilsynsførende – skal ligeledes 
fremgå de gældende regler i bekendtgørelsen om valg 
af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler 
m.v. for valg af tilsynsførende samt tilsynsregler. Det 
skal endvidere af indkaldelsen fremgå, at forslag til 
kandidater til bestyrelsen for at være gyldige skal 
være skolen i hænde senest 1 uge før 
forældrekredsmødet, og at der ikke gyldigt kan 
foreslås kandidater på mødet. 

Stk. 5. Hvert medlem af forældrekredsen har én 
stemme. 

Stk. 6. Hvis flere har forældremyndighed over et barn 
på skolen, tilkommer der disse én stemme tilsammen. 

 

VIII. Ændring af skolens vedtægt 
§ 10 
Bestyrelsen og forældrekredsmødet træffer i 
fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. I 
begge organer sker vedtagelse ved simpel 
stemmeflerhed. På forældrekredsmødet sker 
vedtagelse uden hensyn til antallet af fremmødte 
medlemmer jfr. § 7, stk. 8, medens vedtagelsen i 
bestyrelsen forudsætter, at mindst halvdelen af 
bestyrelsesmedlemmerne er mødt personligt frem, 
jf. § 3, stk. 17, 1. pkt. 

Stk. 2. Skolens vedtægt samt fremtidige 
vedtægtsændringer skal godkendes af 
Undervisningsministeriet for så vidt angår 
bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske 
forhold. 

 

VIII. Ændring af skolens vedtægt 
§ 10 
Bestyrelsen og forældrekredsmødet træffer i 
fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. I begge 
organer sker vedtagelse ved simpel stemmeflerhed. 
På forældrekredsmødet sker vedtagelse uden hensyn 
til antallet af fremmødte medlemmer jfr. § 7, stk. 8, 
medens vedtagelsen i bestyrelsen forudsætter, at 
mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er 
mødt personligt frem, jf. § 3, stk. 17, 1. pkt. 

Stk. 2. Skolens vedtægt samt fremtidige 
vedtægtsændringer skal godkendes af 
Undervisningsministeriet for så vidt angår 
bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske 
forhold. 

Stk. 3. Vedtægtsændringer er ikke gældende, 
medmindre de indeholder oplysning om, hvem der er 
formand for bestyrelsen, og hvem der er 
næstformand for bestyrelsen, er underskrevet af 
samtlige bestyrelsesmedlemmer, angiver 
bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med let 
læselig skrift, f.eks. maskinskrift, og er offentliggjort 
på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår 
offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår 
vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen og 



generalforsamlingen i forening, jf. 
vedtægtsbekendtgørelsens § 14. 

 

§ 10 
Bestyrelsen og forældrekredsmødet træffer i 
fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. I 
begge organer sker vedtagelse ved simpel 
stemmeflerhed. På forældrekredsmødet sker 
vedtagelse uden hensyn til antallet af fremmødte 
medlemmer jfr. § 7, stk. 8, medens vedtagelsen i 
bestyrelsen forudsætter, at mindst halvdelen af 
bestyrelsesmedlemmerne er mødt personligt frem, 
jf. § 3, stk. 17, 1. pkt. 

Stk. 2. Skolens vedtægt samt fremtidige 
vedtægtsændringer skal godkendes af 
Undervisningsministeriet for så vidt angår 
bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske 
forhold. 

 

§ 10 
Bestyrelsen og forældrekredsmødet træffer i 
fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. I begge 
organer sker vedtagelse ved simpel stemmeflerhed. 
På forældrekredsmødet sker vedtagelse uden hensyn 
til antallet af fremmødte medlemmer jfr. § 7, stk. 8, 
medens vedtagelsen i bestyrelsen forudsætter, at 
mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er 
mødt personligt frem, jf. § 3, stk. 17, 1. pkt. 

Stk. 2. Skolens vedtægt samt fremtidige 
vedtægtsændringer skal godkendes af 
Undervisningsministeriet for så vidt angår 
bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske 
forhold. 

 

IX. Nedlæggelse af skolen 
§ 11 
I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal 
drage omsorg for likvidation af skolen, har 
bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om 
skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter reglen 
i § 3, stk. 17, 1. pkt. Forud for beslutning om ophør 
kan bestyrelsen indhente udtalelse herom fra 
forældrekredsen. 

Stk. 2. Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde 
træffer forældrekredsen beslutning om skolens 
nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om 
nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til 
antallet af fremmødte medlemmer. 

Stk. 3. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed 
efter bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 2, skal den 
nedlægges. 

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at orientere 
forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og 
om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske 
umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er 
truffet. 

Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at give 
Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor 
eleverne er hjemmehørende, meddelelse om 
skolens nedlæggelse. 

Stk. 6. Det påhviler bestyrelsen at orientere 
Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine 

IX. Nedlæggelse af skolen 
§ 11 
I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal 
drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen 
kompetence til at træffe beslutning om skolens 
nedlæggelse. Beslutning træffes efter reglen i § 3, stk. 
17, 1. pkt. Forud for beslutning om ophør kan 
bestyrelsen indhente udtalelse herom fra 
forældrekredsen. 

Stk. 2. Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde 
træffer forældrekredsen på forældrekredsmøde 
beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af 
forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 
2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden 
hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. 

Stk. 3. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed 
efter bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 2, skal den 
nedlægges. 

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at orientere 
forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og 
om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske 
umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er 
truffet. 

Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at give 
Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor 
eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens 
nedlæggelse. 

Stk. 6. Det påhviler bestyrelsen omgående at orientere 
Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine 



betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare 
for, at skolens virksomhed må indstilles. 

Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af 
skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse 
i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter 
gældende regler, samt at skolens nettoformue 
anvendes i overensstemmelse med vedtægten. 

Stk. 8. Eventuelle overskydende midler skal med 
Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til 
skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og 
private grundskoler m.v. 

Stk. 9. Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, 
indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og 
passiver er tilendebragt efter gældende regler, 
herunder at skolens nettoformue anvendes i 
overensstemmelse med vedtægten. 

 

 

betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare 
for, at skolens virksomhed må indstilles. 

Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af 
skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i 
anledning af skolens nedlæggelse foretages efter 
gældende regler, samt at skolens nettoformue 
anvendes i overensstemmelse med vedtægten. 

Stk. 8. Eventuelle overskydende midler skal med 
Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til 
skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og 
private grundskoler m.v. 

Stk. 9. Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, 
indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og 
passiver er tilendebragt efter gældende regler, 
herunder at skolens nettoformue anvendes i 
overensstemmelse med vedtægten. 

 

 

Styrelsen gør opmærksom på, at ministeriet har 

ændret navn til ’Børne- og 

Undervisningsministeriet’, hvorfor det anbefales, at 

dette navn bruges i vedtægterne.  

 

Ændres igennem hele vedtægtsteksten. 

 

Skolelederens beretning 2020 

Velkommen til et forældrekredsmøde i Coronaens tegn. Min beretning kan ikke komme uden om COVID-19 

og fjernundervisning, men jeg vil forsøge at lægge andre ting ind også, så læn jer tilbage, og tag en tår kaffe. 

Coronaen er, i bund og grund, også skyld i at vi står hér i september og ikke i april som normalt. Jeg tror at 

de fleste husker, hvad de lavede den 11. marts klokken 19.00 da Mette Frederiksen fortalte, at nu lukker vi 

store dele af landet, inklusive skolerne fra førstkommende mandag. Jeg ved, at jeg sad med to drenge 

hjemme i stuen der var splittede i, om de skulle glæde sig over den uventede frihed eller være bekymret 

over den ukendte situation. Specielt det sidste er nok en følelse vi alle kan genkende. Denne usikkerhed og 

uvished der, specielt i starten, prægede hverdagen var ikke rar. Hér på skolen gik vi straks i gang med at 

finde frem til løsninger på udfordringerne, og med en personalegruppe og en bestyrelse der ville skolens 

bedste, var det bare med at tænke gode tanker, og agere på bedste vis uden erfaring.  

Stemningen i hele landet var præget af usikkerhed, alle ventede spændt på hvad Mette og Søren nu ville 

sige. Hvordan skulle vi sørge for at alle fik deres undervisning, hvordan skulle vi forholde os til nød pasning, 

hvad med de ansatte der var i den såkaldte risikozone, hvad nu med de børn der var i risikozonen, hvad nu 

med…. Spørgsmålene var mange. Ret hurtigt stod det klart at vi ikke bare skulle holde lukket i en uges tid 

eller to, så undervisning måtte altså foregå på en anden måde end vi normalt gør, og tænkes anderledes. 

Alle klasser havde ugeplaner, men det var nu ikke det samme når man ikke lige havde en finger med i spillet 



omkring opgaveløsningen i hverdagen, den daglige sparring med børnene var væk. Dagligt var jeg i kontakt 

med min ledergruppe på skolen, og dagligt skrev vi hilsner til personalegruppen, for at holde gejsten oppe. 

Forholdsvist hurtigt i forløbet fik vi henvendelser fra forældre der var frustrerede over at ugeplanerne 

indeholdt for mange lektier, eller for få lektier, eller for svære lektier. Forældrene var også pressede, 

naturligt nok. Mange skulle passe et arbejde hjemmefra, samtidig med at de skulle hjælpe med at få holdt 

børnene til ilden med skolearbejde, passe de mindste, og få en hverdag til at fungere. Jo, opgaverne stod i 

kø, samtidig med at vi talte om at samfundet var gået i stå. På Taastrup Realskole har vi, via Office 365, 

adgang til Teams. Nogle lærere havde prøvet at bruge det før COVID-19, andre ikke, men det var en 

mulighed for at få en visuel kontakt til elever, forældre og kollegaer. Vi startede i det små med kaffemøder i 

personalegruppen, så alle kunne se at det ikke var farligt, men det kunne noget. Savnet var stort til 

hinanden, og nu kunne vi pludselig se hinanden på skærmen, og det gav noget til os. Stille og roligt startede 

de fleste lærere med mindre sessioner via Teams, og skabte en kontakt til klasserne og familierne, som 

stille og roligt kunne udbygges. Fuldstændig som når den gamle amerikanske filosof John Dewey talte om 

erfaringspædagogik tilbage i den første halvdel af 1900- tallet, så var det hans ”slagord” vi gik efter, nemlig 

”learning by doing”. Positivt set, så fik vi en masse efteruddannelse for personalegruppen igennem foråret, 

for alle blev tvunget til at bruge IT på en måde, de ikke havde gjort før. Noget fungerede rigtig godt, andet 

var gode erfaringer til hvordan man ikke skulle gøre, men undervisningen kørte, og bedre end ”bare” med 

ugeplanerne. Da regeringen havde besluttet at skolerne skulle køre nødundervisning, betød det også at vi 

ikke skulle fokusere på at få gennemført alle lektioner i alle fag, men at vi kom rundt om hver klasse, og fik 

stimuleret fagligheden.  

I april måned, nærmere betegnet påsken, kom skillelinjen for lukkeperioden, og vi måtte åbne igen for de 

mindste elever. Det var dejligt at se børn på skolen igen. Dejligt at høre dem igen, til trods for at vi var langt 

fra almindelig skoledag. Opstarten gik fint, trods vores korte forberedelse. Sammenholdet på skolen gjorde, 

at alle løftede i flok, og sammen fik vi skabt nogle gode og trygge rammer for eleverne, og personalet at 

arbejde i. Vi skal huske at vi stadig ikke vidste ret meget om COVID-19, og samtidig skulle vi agere 

professionelt. Det var en balancegang, og er det egentlig stadig. Ingen ved helt hvordan vi gør tingene 

rigtigt, men mange har en holdning til det. Vi møder mange spørgsmål, og mange velmenende 

bemærkninger om hvad man gør på andre skoler, med andre lokaler og under andre regler. Vi står fast på 

at vi gør det bedste vi kan, ud fra de forudsætninger og retningslinjer der er. Da vi valgte at sige at de store 

elever ikke skulle fysisk i skole hver dag, men stadig have en del onlineundervisning, var det med 

udgangspunkt i at være så meget sammen som muligt med eleverne. Vi brugte en del personale på at have 

halve klasser på skolen, og ville det give mening for de store elever at møde en vikar i et lejet lokale ude i 

byen og lave kopisider? Det mente vi ikke, og derfor valgte vi at fokusere på færre dage på skolen, men 

med kendte voksne i kendte lokaler. Heldigvis er vi nu kommet tilbage i noget der minder om normale 

skoledage, og er færdige med nødundervisning. Nu møder vi så spørgsmålene omkring det faglige niveau, 

har det lidt meget, og hvordan får vi fyldt på for hele foråret. Jeg kan ikke spå om fremtiden, men jeg kan 

sige så meget, at alle elever i hele landet har været ramt af nødundervisning, og alle elever har fået 

forskellig undervisning, og vi skal nok få bygget de sten på fundamentet som måtte mangle. Fagligt står vi 

med nogle gode elever, der gerne vil lære, og gerne vil undervises. Det der er vældig interessant, er hvad vi 

kan lære af dette forløb. Hvad kan vi tage med fremover i vores måde at tænke skole på? Vi skal i hvert fald 

have fokus på hvad fjernundervisning kan og ikke kan. Vi kan godt have møder via Teams, ja måske kan vi 



lave skole-hjem samtaler online, det må tiden vise. Vigtigst af alt er, at vi tager vores opfattelse af 

samfundssind med os, og bevarer vores skandinaviske måde at tænke på i svære situationer. Vi har nemlig, 

i Skandinavien, det der hedder social kapital, og det karakteriserer de samfund, der er præget af fælles 

normer og høje forventninger til gensidighed. Det vil sige at vi som oftest tænker: Jeg tror på det, 

myndighederne siger, og man opfører sig pænt og hensigtsmæssigt ved for eksempel at rejse andres cykler 

op, hvis de er væltet. 

Lande med høj social kapital klarer sig igennem pandemier og andre kriser, uanset strategien. De fungerer 

godt økonomisk (fordi tingene ikke går op i konflikter og korruption), og de scorer tårnhøjt på borgernes 

tilfredshed og lykkefølelse. Vi har faktisk scoret allerhøjest i verden i tilfredshed med regeringens 

håndtering af pandemien undervejs. 

Og hvor kommer den så fra, denne nordiske sammenhængskraft? Venstrefløjen vil sige, at den skyldes 

velfærdsstaterne og den høje lighed. Liberalisterne vil mene at det er fordi vi har åbne markedsøkonomier, 

der er vant til at tilpasse konjunkturer og forandringer. Nationalisterne vil sige, at vi er homogene folk med 

fælles historie. 

Men vi var jo også homogene i 1800-tallet, da vi var blandt Europas fattigste. Og vi blev velhavende før 

velfærdsstaten i midten af 1900-tallet. Forklaringen ligger derfor et helt andet sted. 

Det skandinaviske DNA har et særligt syn på uddannelse med to elementer, som næsten ingen andre lande 

har samtidigt. For det første at alle skal uddannes godt i grundskolen, det er vores vigtigste opgave. For det 

andet mener vi at uddannelse i høj grad handler om dannelse, og ikke bare erhvervsrettede kompetencer. 

Dannelse handler ikke om fag og moduler. Dannelse handler, ligesom det tyske ord bildung, om 

vekselvirkningen mellem menneske og samfund. Kan man indgå i en større sammenhæng? Er man en 

ressource for en gruppe eller et helt land? Så er man dannet. 

Den sociale kapital er stadig høj og ikke præget af mistillid og helt gakkede konspirationsteorier, som man 

kontant møder i for eksempel Storbritannien og USA. Vi er uenige med hinanden heldigvis, og vi kritiserer 

med stor lyst myndighederne, når for eksempel Coronastrategien ikke er på plads. Men vi deler et samfund 

på fornuftig vis, og lever i fred og fordragelighed med hinanden og har vished om at alle gør deres bedste. 

Vi omstiller os, overholder loven, tager ansvar for helheden. Og derfor klarer vi også pandemier bedre end 

andre, uanset strategien. Vi er overordnet tilfredse.  

Og netop tilfredsheden giver så en fin lille overgang til at spørge: Kan tilfredshed måles? Det er et emne 

bestyrelsen har arbejdet med igennem længere tid. Hvordan laver vi en tilfredshedsundersøgeles blandt 

forældrene, som vi kan bruge til noget, som vi kan styre ud fra, og som kan sammenlignes med andre skoler 

for eksempel. Konsulentfirmaet Rambøll har udarbejdet en fin model, som vi sammen fandt frem til måtte 

være den rette vej. Modellen var en ramme vi kunne passe i, og et sammenligningsgrundlag med andre 

skoler, så der var noget benchmark at måle sig op ad. Undersøgelsen var planlagt til foråret, så hvad nu 



med COVID-19 og nedlukning. Bestyrelsen og daglig ledelse valgte at gennemføre undersøgelsen, trods 

pandemi.  

Ifølge Rambølls konsulent var succesraten at 60% ville udfylde spørgeskemaet, men vi endte på 72% 

besvarelser, som var rigtig fint. Det betød samtidig at vi statistisk fjernede eventuelle usikkerheder. Jeg vil 

kort gennemgå et par af overskrifterne fra den store rapport vi fik ud af det, for der er en del at være glad 

for, og lidt at arbejde med.  

Jeg vil ikke gå i detaljer på afdelings- eller klasseniveau, det kommer til at foregå i andre fora, men her på 

forældrekredsmødet, vil det være de overordnede tal jeg viser og vores fokusområder fremadrettet. 

 

Første slide viser opgørelsen på hovedområderne, og det der måles, er gennemsnittet på en skala fra 1-5. 

Yderst til højre kan I se sammenligningerne med landstallene.  



 

Næste slide er den samlede tilfredshed, hvor vi ligger ganske pænt, og også højere end landsgennemsnittet. 

 

Tredje slide er de 5 højeste og de 5 laveste vurderinger ud af alle spørgsmålene. Faglighed, tryghed, 

kommunikation og muligheden for at komme i kontakt med skolen scorer højest, hvilket jeg sætter stor pris 

på. De laveste scorer er nogle af vores fokusområder fra både bestyrelsens og ledelsens side. 

Trafiksikkerheden i den absolutte bund. Vi vedtog en trafikplan sidse år på forældrekredsmødet, og denne 

undersøgelse viser vigtigheden af, at vi har fokus på det hele tiden. Vi er fortsat i fornuftig dialog med 

lokalpolitiet og driftsbyen i kommunen om muligheden for yderligere tiltag omkring trafiksikkerhed 

omkring skolen. 

De udendørs områder er svære at gøre mere ved end vi gør pt. Skolen ligger hvor den gør og har ikke meget 

udenomsplads, desværre. Vi er plaget af en del ubudne gæster om aftenen og natten, så vores område må 



ikke være alt for spændende at være i, men samtidig skal det også vække nysgerrighed hos børnene i 

dagtimerne. Det er en balance der hele tiden arbejdes med, og pt. er vi ved at få lavet legeplads i lille gård, 

hvor det nuværende stativ erstattes med trampoliner, og der bygges et nyt klatrestativ på boldbanen. I 

bestyrelsen er man i gang med at se på muligheder om en helhedsplan for hele boldbanen der kunne 

indeholde løbebane, styrketræning eller andet. Det er en dyr affære, så vi skal også have afsøgt muligheder 

for fondssøgninger. 

Arbejdet med at inddrage lokalområdet i undervisningen og flytte undervisningen ud, er ikke så højt scoret. 

Og det er også en balancegang da ture ud af huset kræver vikardækning af de udfarende læreres skemaer, 

og vi skal naturligvis have et særligt fokus på vikardækningen også. 

 

De største forskelle i forhold til Benchmark vil jeg kort gennemgå, og det er bemærkelsesværdigt at det er 

trafikken der overskygger negativt, og det er jer selv der bedst kan hjælpe med det, ved at køre ordentligt 

og lade jeres børn gå til skole fra de omkringliggende parkeringspladser.  

 



Undervisningsmæssigt ligger vi rigtig fint i forhold til benchmark, og det passer med at vi kalder os en faglig 

skole. Den fortsætter på et slide mere hér 

 

 

Jeg vil slutte gennemgangen af undersøgelsen af, med at vise resultatet af trivselsspørgsmålene, og hér er 

der stor forskel på klassebesvarelserne 

 

Igen ligger vi højt i forhold til benchmark samlet set. Specielt omkring trivsel er det vigtigt at vi kan se 

resultaterne på klasseniveau. For der har været et par klasser der har været udfordret på trivsel. Vi har 

desværre oplevet mobning i en klasse, og i den forbindelse har vi fået ekstern hjælp fra blandt andet 

mobbeland, som har været ude og hjælpe os med konsulenthjælp og faglig sparring med lærerne omkring 

de involverede elever. Vi har ligeledes oplevet forældregrupper, som har haft problemer med samarbejdet, 

og det smitter desværre af på trivslen i klassen, og dér gør vi os umage med at hjælpe jer forældre, og 

klæde jer på i forhold til hvor I kan sætte ind og hjælpe, og hvor I skal holde bolden på egen banehalvdel. Et 

godt skole-hjem-samarbejde forudsætter at vi hver især kender hinandens rammer, og at vi 

forventningsafstemmer i forhold til hinanden.  

I starten af dette skoleår havde vi alle lærere fra indskolingen og mellemtrinnet samt SFO’ens personalet på 

fælles kursus i ”fri for mobberi”. Dette for at skabe en fælles tilgang til trivselsarbejdet, og for at skabe et 



fælles sprog at tale ud fra. Det vil fortsat give børnene tryghed i at alle voksne arbejder ud fra samme 

principper, og sproget er tilpasset os og vores skole.  

Denne forældretilfredshedsundersøgelse kan sidestilles lidt med APV undersøgelser for arbejdspladser. Vi 

er, som alle andre arbejdspladser, underlagt at gennemføre APV hvert tredje år. Og vi gennemførte en i 

december for hele personalegruppen. Igen i overskrifter, så er vi højt i forhold til benchmark som vi kan se 

på denne slide: 

 

Tilfreds/Meget tilfreds 
2014 2017 2020 Benchmark 

Job som helhed 88% 97% 99% 93% 

Måden evner bruges på 86% 91% 99% 85% 

Ledelse af 
arbejdsområde 71% 82% 92% 84% 

Fysisk arbejdsmiljø 71% 83% 85% 89% 

Psykisk arbejdsmiljø 68% 76% 92% 88% 

 

Omkring det fysiske arbejdsmiljø, er jeg, sammen med arbejdsmiljørepræsentanten, ved at finde ud 

hvordan vi arbejder med dette, så det giver bedst mening for flest muligt ansatte.  

Slutteligt vil jeg ligesom Christian også give opmærksomhed omkring vores arbejde med indikatorerne. 

Sammenholdt med tilfredshedsundersøgelsen, ser det ud til at det er de rigtige steder vi sætter ind. 

Vikardækningen i klasser, er et område vi har fokus på. Èt er sygdom samt fravær i forbindelse med 

sygdom, noget andet er planlagt fravær, eksempelvis i forbindelse med ture ud af huset. Vi vil rigtig gerne 

prioritere ture ud af huset, når vi ikke er COVID-19 ramt, men samtidig skal vi også huske at lærerne ikke 

må være for meget væk fra deres klasser. Vi har valgt at dele fraværet op i to. Vi følger naturligt 

sygefraværet, hvor vi på skolen ligger lavt i forhold til landsgennemsnittet. Derudover har vi sat fokus på at 

klasser ikke må opleve for højt et fravær fra lærere, hvor vi både tæller planlagt og uplanlagt fravær med. Vi 

har sat nogle grænseværdier ud fra hvad et ”normalt” skoleår har af fravær. Hvis nogle klasser rammes af 

dette, så beder vi lærerne om at begrænse ture med andre klasser i en periode så ingen klasser bliver for 

hårdt ramt. Et element der ikke tæller med i fraværsstatistikken, er barsler. Vi lever af børn, og er 

naturligvis glade for, når vores personale sætter flere børn i verden, og det er en naturlig del af livets 

cyklus. Vi forsøger at sække barsler med fast uddannet personale, så forløbene for eleverne bliver 

kontinuerlige og faglige.  

Jeg vil slutte denne beretning af, og for dem der endnu er vågne, vil jeg takke for et udfordrende og 

interessant skoleår, jeg glæder mig til fortsat at udvikle Taastrup Realskole til at være i spidsen i 

kommunen, med børn der er dygtige, dannede og dejlige. Jeg glæder mig til at arbejde videre med 

opdatering af vores strategiplan, og samarbejdet med hele personalegruppen om at være den bedste 

arbejdsplads.  

Tusind tak til alle for at bakke op om det. Til alle eleverne og deres forældre Til medarbejdere og mit 

lederteam. Tak til bestyrelsen for et rigtig stort frivilligt arbejde, på vegne af alle forældre på skolen. Særlig 

tak til Christian, som formand. Jeg er glad for vores samarbejde. 

Og hermed vil jeg overlade min beretning til forældrekredsen. 



 


