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Høringssvar over revidering af bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til
skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i
skolebestyrelser i folkeskolen.
Forældreorganisationen Skole og Forældre takker for det tilsendte udkast til revidering af
skolebestyrelsesbekendtgørelsen.
Kommentarer
Forældrerepræsentanterne i folkeskolens skolebestyrelser yder et stort arbejde for at udføre deres
lovfastsatte opgaver hhv. i folkeskoleloven og i de lokale rammer kommunalbestyrelsen fastsætter.
Derfor er Skole og Forældre positive over for, at der ydes vederlag eller diæter for forældres og
elevers deltagelse i skolebestyrelsesarbejdet og at disse, efter mange år, nu reguleres. Det er også
positivt at formanden, som påtager sig et ekstra ansvars- og tidsmæssigt arbejde kan få et særskilt
vederlag.
Skole og Forældre mener dog, at forældrenes deltagelse i skolebestyrelsesarbejdet bør være
ligestillet i forhold til deltagelse i andre funktioner der er lovmæssige bestemt og sidestillet med bl.a.
deltagelse i kommunalbestyrelsen, regionsråd, som domsmand mv.
Derfor ser vi gerne, at beslutningen om vederlag og diæter til skolebestyrelsesmedlemmer ikke er en
beslutning kommunalbestyrelsen kan tage, men at det bliver obligatorisk for alle forældrevalgte
skolebestyrelsesmedlemmer. Det skal dog sikres, at midler til vederlag og diæter ikke tages fra
skolens interne budget, da det i forvejen er presset, men at udgiften skal være en del af den samlede
kommunale økonomi, tilsvarende vederlag og diæter til lokalpolitikere.
Den foreslåede økonomiske kompensation er symbolsk, men også det eneste officielle symbol på at
samfundet anerkender at man som forældrerepræsentant og -formand lægger mange timers
lovbestemt skolebestyrelsesarbejde i fritiden.
En undersøgelse, som Skole og Forældre p.t. gennemfører (juni 2017) om bl.a. forældrerepræsentanternes holdning til genindførelse af borgerligt ombud, indikerer, at
forældrerepræsentanterne ønsker at få den officielle status i form af borgerligt ombud genindført i
lovgivningen, idet kun 27% er uenige i dette. Samtidig er det positivt at bemærke, at over halvdelen af
skolebestyrelses-medlemmerne i undersøgelsen ønsker væsentlig mere indflydelse på skolens
virksomhed.
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