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Principper
Skolebestyrelsen har kompetence til at fastsætte retning slinjer (principper) for skolens
virksomhed.
Principperne s kal ligge inden for lovens rammer
og inden for de rammer, s om
kommunalbes tyrels en har fas ts at.
Skolebes tyrels en s kal fas tlægge retningen, men
det er s kolelederen, der træffer de konkrete
afgørels er. Principperne s kal være s å rummelige,
at s kolelederen har handlefrihed i s in ledels e af
s kolen, men omvendt ogs å angive en tydelig
retning.

virks omhed.
Eks empelvis har en del s koler lavet et princip for
s pecialundervis ning og et princip for inklus ion. Se
flere værktøjer til at lave et princip om inklus ion.
Mere information om, hvordan man laver et princip
findes i hæftet "Skolebes tyrels ens arbejde principper til s tyring af s kolen" (gratis download)
og Skolebes tyrels ens Håndbog (s kal købes ).

Læs Undervis nings minis teriets vejledning om,
hvad et princip er og hvordan det s kal laves .

Medlemmerne af Skole og Forældre opfordres
ogs å til at ringe til foreningens rådgivning af
s kolebes tyrels es medlemmer, hvis man har
s pørgs mål til principper.

Se Skole og Forældres reds kaber til
s kolebes tyrels ens arbejde med principper.
I folkes kolelovens § 44, s tk. 2 nævnes nogle af de
områder, s om s kolebes tyrels en s kal fas ts ætte
principper om, herunder (Klik på link for konkrete
eks empler):
1. undervis ningens organis ering, herunder
elevernes undervis nings timetal på hvert
klas s etrin, s koledagens længde,
unders tøttende undervis ning, holddannels e,
s amarbejde med lokals amfundets kultur- og
idræts liv, udbud af valgfag, s pecialundervis ning
på s kolen og elevernes placering i klas s er.
2. s kolens arbejde med elevernes udvikling i
s kolens faglige og s ociale fælles s kaber,
3. adgangen til at opfylde undervis nings pligten
ved at deltage i undervis ningen i den
kommunale mus iks kole eller ved
eliteidræts udøvels e i en idræts forening,
4. s amarbejdet mellem s kole og hjem , og om
s kolens og forældrenes ans var i s amarbejdet
5. underretning af hjemmene om elevernes
udbytte af undervis ningen
6. arbejdets fordeling blandt det undervis ende
pers onale
7. fælles arrangementer for eleverne i s koletiden,
lejrs koleophold, uds endels e i praktik m.v.
8. s kolefritids ordningens virks omhed .
Herudover kan s kolebes tyrels en fas ts ætte
principper om alle as pekter af s kolens
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