
Kort om repræsentantskabsmøder  

Der bliver holdt to repræsentantskabsmøder om året – et om efteråret (normalt i oktober ) og et om 
foråret (normalt i april). 

Alle forældrerepræsentanter og suppleanter er med i Forældrerepræsentantskabet.  

Før mødet bliver der sendt en dagsorden ud. Alle kan skriftligt eller pr. mail bede Forældrerådets formand, 
som også er formand for repræsentantskabet, om at få et punkt sat på dagsordenen. Men det skal ske i så 
god tid, at det kan nå at komme med, før dagsordenen skal sendes ud til alle. Vi opfordrer til, at man giver 
fuldmagt, hvis man ikke kan deltage. Fuldmagten skal være givet til et medlem af Forældrerådet eller en 
anden forældrerepræsentant eller suppleant. 

Reglerne for fuldmagter står vedtægternes § 31. Mødet starter med valg af dirigent. Dirigenten skal, før 
mødet går i gang, konstatere: 

- om mødet er lovligt indkaldt, dvs. om dagsorden med mødetid og sted er sendt rettidigt ud efter 
reglerne i vedtægterne, 

- om repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, dvs. om mindst halvdelen af samtlige klasser er 
repræsenteret enten ved en repræsentant eller en suppleant. 

 
Dirigenten er ordstyrer og skal forsøge at holde styr på tiden, så mødet kan slutte senest kl. 21. Dirigenten 
skal også kunne afgøre tvivlsspørgsmål fx om valg af medlemmer til Forældrerådet.  
 
Der er stort set altid punkter til orientering på dagsordenen: Forældrerådets formand – om arbejdet i 
Forældrerådet, i foråret en egentlig beretning Rektor og repræsentanter for skolens ledelse – om hvad der 
rører sig på skolen Bestyrelsens formand – om hvad der rører sig i bestyrelsen.  
 
Herudover kan der være punkter til diskussion, som fx skolens fødselsdag, eller punkter til afstemning, som 
fx ændring af vedtægter.  
 
Om efteråret er der altid valg af ca. halvdelen af medlemmerne til Forældrerådet.  
 
Om foråret kan der være valg af enkelte medlemmer, hvis nogen er trådt ud af Forældrerådet siden 
efterårsmødet.  
 
Der er også altid et punkt om Vennefonden.  
 
Repræsentantskabet er højeste myndighed for Vennefonden, og det betyder fx, at det er 
repræsentantskabet, der skal godkende Vennefondens regnskab og evt. vedtægtsændringer.  
 
Sidste punkt på dagsordenen er altid eventuelt, hvor alle kan komme med bemærkninger. Der kan dog ikke 
besluttes noget under punktet eventuelt. 


