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VEDTÆGTER FOR FORÆLDREREPRÆSENTANTSKAB OG - RÅD VED N. ZAHLES SEMINARIESKOLE 
 
 
§ 1. FORMÅL 
 
 Det er forældrerepræsentantskabets og forældrerådets opgave efter skolens 

formålsparagraf på demokratisk basis at virke for det bedst mulige aktive samarbejde på 
skolen, samt at optræde som forældrenes repræsentanter over for skolens bestyrelse, 
ledelse (herunder Åbenskolen), lærere og elever. Forældrerådet er et rådgivende organ i 
forhold til skolen, og har ingen formel beslutningskompetance, kun i forhold til egne 
økonomiske midler. 

 
 
§ 2. FORÆLDREREPRÆSENTANTERNE 
 
Stk. 1 Der vælges en forældrerepræsentant og suppleant for hver klasse. Begge skal have 

forældremyndighed, være værge eller i øvrigt fungere som forældre for en elev i den 
pågældende klasse. Lærere på skolen kan ikke være repræsentanter. 

 
Stk. 2 Man kan kun vælges som repræsentant eller suppleant for én klasse. 
 
Stk. 3 Hvis en repræsentant i løbet af sin funktionstid holder op, indtræder dennes suppleant i 

repræsentantskabet. Hvis repræsentanten eller suppleanten begge holder op, holdes der 
ved førstkommende klassemøde, nyvalg til den/de ledige plads(er) for resten af den 
normale funktionsperiode. 

 
Stk. 4 Forældrerepræsentanterne er bindeled mellem den enkelte klasse og forældrerådet og 

orienterer om arbejdet i råd og repræsentantskab ved klassemøder. 
 
Stk. 5 Repræsentanten for den enkelte klasse kan, på begæring af mindst 1/4 af klassens 

forældre indkalde til forældremøde i klassen om aktuelle spørgsmål; undtaget herfra er 
dog den enkelte elevs forhold. I disse møder deltager klasselæreren eller en anden 
repræsentant for skolen. Ønskes spørgsmål vedrørende et enkelt fag drøftet, skal den 
pågældende faglærer indbydes til mødet. 

 
Stk. 6 Valg af forældrerepræsentant og suppleant for denne finder sted klassevis i 

børnehaveklassen, 2., 4., 6., og 8. klasse. Valget foretages normalt ved det første 
forældremøde i et nyt skoleår. Valget gælder for to år. Genvalg kan finde sted. 

 
Stk. 7 Valg foretages efter en forudgående drøftelse ved skriftlig afstemning. Først vælges klas-

serepræsentanten, dernæst suppleanten. Opnår to eller flere kandidater samme stem-
metal, kan der foretages en ny afstemning mellem disse. Om fornødent afgøres sagen 
endeligt ved lodtrækning. 

 



Stk. 8 For hver elev afgives der to stemmer. Stemmerne afgives, ved personligt fremmøde, af 
mindst én af forældrene eller værgen. 

 
Stk. 9 Inden valget i børnehaveklasserne gives en kort orientering af skolen om forældrerådets 

og repræsentantskabets formål og arbejde. 
 
Stk. 10 Det siddende repræsentantskab fungerer, indtil et nyt, konstituerende møde har fundet 

sted, jfr. § 3, stk. 1. 
 
 
 
§ 3. FORÆLDREREPRÆSENTANTSKABET 
 
Stk. 1 Forældrerepræsentantskabet består af samtlige klasserepræsentanter. Repræ-

sentantskabet med suppleanter indkaldes af forældrerådet. 
 

 Det konstituerende møde holdes i første halvår af skoleåret (efter at valg af repræsen-
tanter har fundet sted) med følgende faste punkter på dagsordenen: 

 
1. Valg af dirigent og referent. 
 
2. Beretning ved forældrerådets formand. Herunder regnskab. 

 
3. Orientering om skolens, lærerrådets, Åbenskolens og elevrådets virksomhed 

og planer ved skolens leder, lærerrådets formand, det forældrevalgte bestyrel-
sesmedlem.  

 
4. Valg til forældreråd. 

 
5. Eventuelt. 

 
Stk. 2 Hvis repræsentanten for en klasse er til stede, har denne stemmeret og er valgbar til 

forældrerådet. Hvis repræsentanten ikke er til stede overtager suppleanten, hvis denne 
er til stede, disse rettigheder. 

 
Stk. 3 Forældrerepræsentantskabet og suppleanterne indkaldes af forældrerådet med 14 dages 

varsel til orientering og fælles drøftelse efter behov, jfr. § 5, stk. 3 og 6, op til to gange 
årligt. Skolens leder, en repræsentant for skolens lærerråd deltager i møderne. En 
repræsentant fra Åbenskolen samt fra elevråd kan efter behov indbydes til at deltage i 
disse møder. 

 
Stk. 4 Såfremt forældrerepræsentanterne for mindst 1/3 af klasserne ønsker det, kan de ved 

skriftlig henvendelse til forældrerådets formand forlange repræsentantskabet indkaldt 
efter reglerne i stk. 3. 



 
Stk. 5 For at være beslutningsdygtigt skal mindst halvdelen af forældrerepræsentantskabets 

medlemmer deltage i mødet. Hver klasse har 1 stemme. Beslutninger træffes ved simpel 
stemmeflerhed. 

 
Stk. 6 Er forældrerepræsentantskabet ikke beslutningsdygtigt, eller forekommer stemmelighed, 

træffer forældrerådet beslutning. 
 
Stk. 7 Repræsentantskabet tilkendegiver sin mening om spørgsmål, som forelægges det af 

forældrerådet, jfr. § 5, stk. 6. 
 
Stk. 8 Repræsentantskabet kan nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper til behandling af særlige 

spørgsmål. 
 
 
§ 4 FORÆLDRERÅDET 
 
 
Stk. 1 Forældrerådet består af 5 medlemmer, samt en 1. og en 2. suppleant. 
 
Stk. 2 Skolens leder samt en repræsentant fra skolens lærerråd og de forældrevalgte 

bestyrelsesmedlemmer skal deltage i henhold til egne regler i forældrerådets møder. 
Efter behov indbydes repræsentanter for Åbenskolen og elevråd til forældrerådets 
møder. 

 
Stk. 3 Fratræder et medlem af forældrerådet, indtræder 1. suppleanten som fuldgyldigt 

medlem i den resterende del af det fratrådte medlems valgperiode, og 2. suppleanten 
rykker op som 1. suppleant. Repræsentantskabet vælger i så fald en ny 2. suppleant på 
førstkommende møde. 

 
Stk. 4 Valg af forældreråd, jfr. § 3, stk. 1, finder sted ved repræsentantskabets konstituerende 

møde, og blandt repræsentantskabets medlemmer (jfr. § 3, stk. 2). Valget gælder for to år 
ad gangen - (undtaget dog bestyrelsesmedlemmet, jfr. § 5, stk. 9). Suppleanter vælges for 
1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.  

  
Stk. 5 Valget foregår ved afstemning efter forudgående drøftelse og opstilling af kandidater. 

Først til forældrerådet, dernæst til suppleantpladserne. Ved stemmelighed afgøres valget 
ved lodtrækning mellem de kandidater, hvis stemmer står lige. 

 
Stk. 6 Det siddende forældreråd fungerer, indtil et nyt råd er valgt på det konstituerende 

repræsentantskabsmøde. 
 
Stk. 7 Forældrerådet konstituerer sig ved førstkommende møde med en formand, næst-

formand og kasserer. 
 



Stk. 8 Møder holdes så vidt muligt 3 gange per halvår og i øvrigt efter behov. Formanden 
indkalder medlemmerne og fastlægger dagsordenen. Suppleanter deltager i 
rådsmøderne. 

 
Stk. 9 Forældrerådet er beslutningsdygtigt, når mindst 3 stemmeberettigede rådsmedlemmer 

er til stede. 
 
Stk. 10 Rådsmedlemmerne har stemmeretten i forældrerådet. Suppleanter får kun stemmeret 

ved rådsmedlemmers midlertidige frafald. 
 
Stk. 11 Ekstraordinære møder kan forlanges indkaldt af: Et forældrerådsmedlem, mindst 5 

forældrerepræsentanter, skolens bestyrelse, leder, lærerråd og, via kontaktlæreren, 
elevrådene. 

 
Stk. 12 Den eller de indkaldende parter, jfr. stk. 11, eller en repræsentant for disse har ret til at 

overvære det møde, der er foranlediget indkaldt af vedkommende, dog uden stemmeret, 
og uden ret til at overvære den afsluttende votering. Forældrerådsmedlemmer, der 
foranlediger et møde indkaldt, bevarer dog stemmeret. 

 
Stk. 13 Sekretæren foranlediger, at der udarbejdes referat af forældrerådsmødet, som via skolen 

distribueres til forældregruppen. 
 
Stk. 14 Når forældrerådet udtaler sig, kan det besluttes, såfremt forældrerådets afgørelse ikke 

har været enstemmig, at referere, hvilke divergerende opfattelser der har gjort sig 
gældende i forældrerådet. Alle har ret til at få sin holdning taget til referat.  

 
 
§ 5 FORÆLDRERÅDETS OPGAVER 
 
Stk. 1 Forældrerådet arbejder i overensstemmelse med vedtægternes formålsparagraf og 

behandler emner vedrørende skolen.  
 
Stk. 2 Forældrerådet skal orienteres om relevante beslutninger i bestyrelsen, ledelsen og 

pædagogisk råd, om nye love og bestemmelser samt om skolens økonomi. Endvidere 
forholder forældrerådet sig til spørgsmål vedrørende skolepenge, bygningsmæssige 
forhold, trafikforhold, sikkerheds- og sikringsforhold, tilsynsrapporter, det pædagogiske 
arbejde, bogudlån, spørgsmål af disciplinær art, skolerejser, udflugter og andre 
arrangementer, samt arbejdet i elevråd, relevante udvalg, mm. 

 
Stk. 3 Forældrerådet orienterer repræsentantskabet og forældre i fornødent omfang og ved at 

indkalde til møder efter reglerne i § 3, stk. 3. 
 
Stk. 4 Forældrerådet kan udtale sig om ethvert spørgsmål vedrørende skolen. 
 



Stk. 5 Forældrerådet har ret, men ikke pligt til at rådgive og udtale sig om emner, der 
indkommer fra enkelte elever eller forældre. Forældrerådet kan ikke behandle og træffe 
beslutninger i elevsager, forældresager eller personalesager. 

 
Stk. 6 Forældrerådet kan forelægge emner for repræsentantskabet. 2 medlemmer af 

forældrerådet kan forlange et emne forelagt for repræsentantskabet. Forelægges et 
emne for repræsentantskabet, er dettes stillingtagen bindende for forældrerådet. 

 
Stk. 7 Forældrerådet kan nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper til behandling af særlige 

spørgsmål. 
 
Stk. 8  Når der skønnes at være behov derfor, arrangerer Forældrerådet i samarbejde med 

skolens leder, møder for forældrekredsen til drøftelse af skolens situation og til 
orientering om det pædagogiske arbejde. 

 
Stk. 9 Forældrerådet har et rådighedsbeløb som kan anvendes til at støtte initiativer til gavn for 

skolens elever. Forældrerådet aflægger beretning for anvendelsen af rådighedsbeløbet på 
det konstituerende repræsentantskabsmøde. 

 
Stk. 10 Henvendelser til forældrerådet rettes til forældrerådets formand eller skolens sekretær 

og skal være forældrerådet i hænde senest 8 dage før førstkommende møde, såfremt 
henvendelsen ønskes behandlet her. 

 
 
§ 6 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 
 
Stk. 1 Revision af vedtægterne for forældrerepræsentantskab og - råd skal godkendes af 

bestyrelsen. 
 
Stk. 2 Ændringer og tilføjelser til vedtægterne kan foreslås af forældreråd eller 

repræsentantskab. 
 
Stk. 3 Udgifterne til forældrerepræsentantskabets og –rådets virke afholdes af et rådighedsbe-

løb, som stilles til disposition for forældrerådet gennem opkrævning af et fast beløb pr. 
rate pr. betalende elev sammen med skolepengene. Forældrerådet aflægger beretning 
for anvendelsen af rådighedsbeløbet på det konstituerende repræsentantskabsmøde. 

 
Stk. 4 De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer (valgt i henhold til institutionen N. Zahles ved-

tægter) deltager i rådets og repræsentantskabets møder og informerer her om bestyrel-
sesbeslutninger.  

 Forældrerådet informerer de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer om sager, der øn-
skes fremlagt for bestyrelsen. 

 
 
(Godkendt af Bestyrelsen ved N. Zahles Skole d. 28.sept. 2016. Erstatter vedtægter af 22/6-1999). 


