“Jeg er med i skolebestyrelsen for at gøre mine
børns hverdag på skolen bedre.”
Helge, formand

Skolebestyrelsen på Buddinge Skole
Buddinge Skoles profil og særpræg

Samarbejde og kompetencer

I skolebestyrelsen udarbejder vi de principper
og grundtanker, som vi mener giver de bedste
vilkår for læring og trivsel på Buddinge Skole.

Folketinget, undervisningsministeriet og
kommunen udarbejder rammer, retningslinier
og overordnede budgetter for skolen.

Vi har bl. a. været med til at udarbejde et
materiale, som præsenterer skolens mål og værdigrundlag. Hæftet hedder “Grundlaget
for Buddinge Skole”, det er uddelt til alle
forældre og kan desuden ses på hjemmesiden.

Skolebestyrelsen samarbejder med skoleledelsen om at nå de lovbestemte mål inden for
de fastlagte rammer. Skolebestyrelsen arbejder
langsigtet.
Skoleledelsen har ansvar for skolens
administrative og pædagogiske ledelse.
Skoleledelsen tager sig af detailplanlægning
og skolens daglige drift.

Bestyrelsen har lavet principper for
• Specialundervisning
• Skole/hjem-samarbejde
• Lejrskoler
• m.m.
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Du kan læse om skolens principper på
www.buddingeskole.dk

Skoleledelsen fremlægger budgetforslag og
oplæg til diskussioner i skolebestyrelsen.
Skolebestyrelsen sidder med ved samtaler, når
der skal ansættes ledere, lærere, pædagoger
og administrativt personale på skolen.
Kommunen ansætter skolens personale efter
indstilling fra skoleledelsen.

“Jeg er med i skolebestyrelsen, fordi jeg får indsigt
i og indflydelse på de værdier, som er
med til at præge mit barns skoleliv.”
Rigmor, forælder

“Jeg er med i skolebestyrelsen, fordi det giver mig
indsigt i skolens “ånd”, pædagogiske syn og udvikling.
Kathrine, forælder

Mere information:
www.skole-samfund.dk
www.uvm.dk
http://pub.uvm.dk/1998/sbesth1/index.html

Skolebestyrelsens arbejde

Skolebestyrelsens medlemmer

Information fra skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen er en vigtig sparringspartner for
skoleledelsen. I skolebestyrelsen er der plads til
at diskutere, hvilke værdier der skal styre arbejdet
på Buddinge Skole. Vi er derfor med til at tegne
langsigtede mål, som skoleledelsen omsætter til
konkrete handlingsplaner.

Det kræver ikke specielle forudsætninger at være
medlem af skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen skriver et nyhedsbrev om aktuelle sager i skolebestyrelsen til alle forældre på
skolen ca. fire gange om året.

Skolebestyrelsens andre opgaver:
At føre tilsyn med
• skolens undervisning
• skolens fysiske rammer
• skolens pædagogiske udvikling
• trafiksikkerheden på skolevejen
• SFO
• m.m.

At godkende
• skolens budget
• undervisningsmidler
• ordensregler
• m.m.
Høringssvar
Skolebestyrelsen bruger ofte tid på at diskutere
høringssvar til kommunen. I 2007 blev vi fx hørt
om specialundervisning og en ny politik for mad,
måltid og bevægelse. Skolebestyrelsen har
desuden mulighed for at rejse spørgsmål over
for kommunalbestyrelsen.

I Gladsaxe Kommune har skolebestyrelserne
højst 11 medlemmer:
• 7 forældre, vælges for 4 år ad gangen
• 2 elever, vælges for 1 år ad gangen
• 2 medarbejdere, vælges for 1 år ad gangen
Skolelederen og hendes stedfortræder
deltager som bestyrelsens sekretær.
Byrådet har lov til at sende en observatør.
Skolelederen, hendes stedfortræder og byrådsmedlemmet har ikke stemmeret i skolebestyrelsen.
Klik ind på www.buddingskole.dk og se, hvem der
er medlemmer af skolebestyrelsen for tiden.

Buddinge Skole
Kildebakkegårds Alle 155
2860 Søborg
Telefon 39 57 67 77
www.buddingeskole.dk

Dagsorden og referater fra de enkelte
bestyrelsesmøder er tilgængelige på
www.buddingeskole.dk
Skolebestyrelsens møder
Skolebestyrelsen holder møder 10 gange om året.

For tiden har vi følgende underudvalg:
• Kontaktforældreudvalg
• Kantineudvalg
• Legepladsudvalg
Møder for alle forældre
Skolebestyrelsen holder årsmøde for alle skolens
forældre én gang om året. Mødet holdes i forbindelse med et arrangement/foredrag. Skolebestyrelsen aflægger beretning.

Kontaktforældreudvalget holder møder for skolens
kontaktforældre og andre interesserede forældre
2-3 gange om året.
Har du gode ideer til foredrag eller emner til
møderne, er du meget velkommen til at kontakte
skolebestyrelsen eller skolens kontor.

