
VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF UNGDOMSSKOLEN I VALLENSBÆK KOMMUNE 

0 

KAPITEL 1 § 1 KOMMUNALBESTYRELSEN   side 1 

  

  

KAPITEL 2  UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN  side  2 

 § 2 SAMMENSÆTNING   side  2 

 § 3 VALG      side  2 

 § 4 FORRETNINGSORDEN   side  2

 § 5 MØDEVIRKSOMHED   side  3

 § 6 PROTOKOL    side  3

 § 7 BEFØJELSER    side  3 

          

       

         

KAPITEL 3 § 8 UNGDOMSSKOLENS LEDER side  4

   
     

KAPITEL 4 § 9 ELEVRÅD    side  5 

 

  

KAPITEL 5 § 10 IKRAFTTRÆDELSE   side 6

       

   

  



VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF UNGDOMSSKOLEN I VALLENSBÆK KOMMUNE 

1 

KAPITEL 1 

 

KOMMUNALBESTYRELSEN 

 

§ 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens ungdomsskole og 

fastlægger mål og rammer for dens virksomhed. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med 

ungdomsskolens virksomhed. 

 

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om følgende: 

 

a. Bevillinger og økonomiske rammer til ungdomsskolen 

 

b. Ansættelse og afskedigelse af ledere og medarbejdere, jf. 

ungdomsskoleplanen 

 

c. Ungdomsskolens struktur, jf. ungdomsskoleplanen 

 

d. Rammer for undervisningens ordning, jf. ungdomsskoleplanen 

 

e. Andre spørgsmål, der ikke er henlagt til ungdomsskolen, jf. 

ungdomsskoleplanen 

 

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for ungdomsskolens virksomhed 

(ungdomsskoleplanen). Planen er bilag til styrelsesvedtægten.   

 

Stk. 4  Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis delegere sine beføjelser til 

ungdomsskolebestyrelsen bortset fra de beføjelser, der følger af bevillings- og 

arbejdsgiverkompetencen. Kommunalbestyrelsen har delegeret sin kompetence til at 

ansætte og afskedige ledere og personale til forvaltningen.  

 

  Stk. 5 Kommunalbestyrelsens afgørelse er gældende, hvis der opstår tvivl om fortolkningen af 

denne vedtægt. 
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KAPITEL 2 

 

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN 

  

 Sammensætning 

§ 2 Ungdomsskolebestyrelsen består af 9 medlemmer 

• 5 medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen 

• 1 medlem valgt af organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet 

      herunder arbejdsmarkedets parter  

• 1 medlem valgt af og blandt skolebestyrelsernes forældrevalgte medlemmer 

• 1 medlem valgt af medarbejderne ved ungdomsskolen 

• 1 medlem valgt af eleverne ved ungdomsskolen 

 

 

For hvert medlem vælges på samme måde en stedfortræder. 

 

Medlemmerne, undtagen elevrepræsentanten, vælges for en 4-årig periode, svarende til 

den kommunale valgperiode.   Medlemmerne fortsætter indtil nyvalg har fundet sted. 

 

Elevrepræsentanten har ikke stemmeret og må ikke overvære den del af forhandlingerne, 

der angår sager vedrørende enkeltpersoner. 

 

Ungdomsskolelederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. 

 

Valg af medarbejder- og elevrepræsentant 

§ 3 Medarbejderrepræsentanten vælges blandt samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved 

skolen under skolelederens ledelseskompetence. Skolelederen indkalder til 

valghandlingen og leder denne. 

 

Stk. 2  Elevrepræsentanten og dennes stedfortræder til ungdomsskolebestyrelsen vælges af 

elevrådet/elevforsamlingen. Valget gælder for et år og finder sted i oktober. 

 

  

 

 Konstituering og forretningsorden 

§ 4  

 

 På ungdomsskolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer 

formand og næstformand, der fungerer ved formandens fravær. Begge valg foregår ved 

flertalsvalg. Medarbejder- og elevrepræsentanten kan ikke vælges. 

 

Stk. 2 Ungdomsskolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
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 Mødevirksomhed 

§ 5 Ungdomsskolebestyrelsen afholder møde, når formanden ønsker det, eller når mindst 3 af 

bestyrelsens medlemmer ønsker det og har forslag til punkter på dagsordenen. 

 

Stk. 2 Formanden fastsætter tid og sted for møderne og indkalder til møderne. Møder varsles 

normalt med mindst 14 dages eller efter en forud fastlagt møderække. Formanden 

udarbejder til hvert møde en dagsorden. 

 

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede 

medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er 

formandens stemme udslagsgivende.  

 

 

 

 Protokol 

§ 6 Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger. 

 

Stk. 2 I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvem der har været til stede. 

 

Stk. 3  Skolens leder er bestyrelsens sekretær og fører under møderne bestyrelsens protokol. 

Ungdomsskolebestyrelsen kan godkende, at skolelederen anvender medhjælp til at føre 

protokollen under mødet. 

 

Stk. 4 Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de medlemmer, der har 

deltaget i mødet. Dagsordenen og referatet gøres med de begrænsninger, der følger af 

lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelige for offentligheden via 

Ungdomsskolens hjemmeside eller på anden måde elektronisk.  

 

 Beføjelser 
 

§ 7  Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder og inden for de mål og rammer, 

som er fastsat af kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med denne vedtægts § 1. 

 

Stk. 2 Ungdomsskolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed. 

 

Stk. 3 Ungdomsskolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed i 

overensstemmelse med de bestemmelser, som er fastsat i ungdomsskoleplanen. 

 

Stk. 4 Ungdomsskolebestyrelsen godkender inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt af 

kommunalbestyrelsen, skolens budget. 

 

Stk. 5 Ungdomsskolebestyrelsen godkender, hvilke undervisningsmidler skolen må benytte. 
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Stk. 6  Ungdomsskolebestyrelsen godkender iværksættelsen af nye aktiviteter, der afviger 

væsentligt fra traditionelle ungdomsskoleaktiviteter. Ungdomsskolelederen kan forelægge 

forslag om sådanne aktiviteter for ungdomsskolebestyrelsen.    

 

Stk. 7  Ungdomsskolebestyrelsen medvirker ved ansættelse og afskedigelse af ledere og 

medarbejdere, der skal gøre tjeneste ved skolen, jf. ungdomsskoleplanen. 

 Bestyrelsen kan delegere opgaven helt eller delvis til ungdomsskolens ledelse. Opgaven 

med at medvirke til at ansætte og afskedige ungdomsskolelederen kan dog ikke delegeres. 

 

Stk. 8  Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen 

om alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen. Bestyrelsen skal så vidt muligt afgive 

udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den, inden for en 

rimelig frist. 
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KAPITEL 3 

 

UNGDOMSSKOLENS LEDER 

 

§ 8 Ungdomsskolens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er 

ansvarlig for skolens virksomhed over for ungdomsskolebestyrelsen og 

kommunalbestyrelsen. 

 

Stk. 2 Skolelederen er ansvarlig over for såvel kommunalbestyrelsen som 

ungdomsskolebestyrelsen for, at de beslutninger, der træffes på ungdomsskolen, er i 

overensstemmelse med gældende bestemmelser og med de mål og rammer, som er fastsat 

af kommunalbestyrelsen. 

 

Stk. 3 Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle konkrete 

afgørelser vedrørende skolens elever. 

 

Stk. 4 Skolens leder udarbejder forslag til ungdomsskolebestyrelsen vedrørende principper for 

ungdomsskolens virksomhed m.v., jf. § 7, stk. 3, og forslag til skolens budget, jf. § 7, stk. 

4, inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer. 

 

Stk. 5 Skolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte, eleverne og 

forældrene. 
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KAPITEL 4 

 

Elevråd 

 

§ 9 Ungdomsskolens elever/klubmedlemmer kan danne elevråd/klubråd. 

 

Stk. 2 Eleverne afgør selv sammensætning af og valg til elevrådet/klubrådet. 

 

Stk. 3 Elevrådets/klubrådets mødetidspunkter aftales med skolelederen/klublederen. 

 

Stk. 4  Elevrådet/klubrådet fastsætter selv sin forretningsorden. 
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KAPITEL 5 

 

IKRAFTTRÆDELSE 

 

 

§ 10 Denne vedtægt erstatter den tidligere gældende vedtægt og træder i kraft den 25. 

november 2020 efter kommunalbestyrelsens godkendelse.  

 

Stk. 2 Ændringer af vedtægten skal godkendes af kommunalbestyrelsen og kan kun finde sted 

efter indhentet udtalelse fra ungdomsskolebestyrelsen. Ændringer i bilagene som en 

konsekvens af ændret lovgivning kan dog indføjes administrativt. 

 


