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Se vedlagte høringsliste 

Høring over revidering af bekendtgørelse om valg af forældrere-

præsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til 

forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen. 

 

Hermed fremsendes udkast til revideret bekendtgørelse om valg af for-

ældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til 

forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (skolebe-

styrelsesbekendtgørelsen), som følger op på lovforslag nr. L 109 om op-

følgning på folkeskolereformen, som blev vedtaget i Folketinget den 21. 

februar 2017.  

 

Lovforslag nr. L 109 har blandt andet fokus på øget inddragelse af sko-

lebestyrelsen, hvorunder der i de almindelige bemærkninger til lovforsla-

get fremgår følgende omkring ændring af skolebestyrelsesbekendtgørel-

sen: 

”Det er hensigten, at størrelsen på de vederlag m.v., som kommunalbestyrelsen kan 

vælge at tildele, forhøjes, og at der gives mulighed for at give formanden et større 

beløb end de øvrige medlemmer, også i tilfælde hvor de andre medlemmer ikke mod-

tager vederlag m.v. Der henvises til folkeskolelovens § 43, stk. 4, hvorefter kommu-

nalbestyrelsen kan yde forældre- og elevrepræsentanter vederlag og erstatning for 

dokumenterede merudgifter i forbindelse med varetagelsen af medlemskab af skole-

bestyrelsen, og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.” 

 

I det vedlagte udkast til revideret skolebestyrelsesbekendtgørelse er der 

foretaget justeringer, hvorefter størrelsen på vederlag og diæter til elever 

og forældre i skolebestyrelser er forhøjet, og der er givet mulighed for at 

give formanden et større beløb end de øvrige medlemmer i overens-

stemmelse med ovenstående.  

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal anmode om de bemærknin-

ger, som bekendtgørelsesudkastet måtte give anledning til. Eventuelle 

bemærkninger skal være styrelsen i hænde senest onsdag den 9. august 

2017. 
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Bemærkningerne bedes sendt til følgende e-mailadresse med angivelsen 

”Høringssvar – Skolebestyrelsesbekendtgørelsen” i emnefeltet: Camil-

la.Green.Schwartzbach@stukuvm.dk 

 

Spørgsmål vedrørende bekendtgørelsesudkastet kan rettes til underteg-

nede. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Camilla Green Schwartzbach 

Fuldmægtig 
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