
Borddrøftelser fra bestyrelsesseminar den 25. april 2017 
GL og bestyrelsesforeningen afviklede den 25. april 2017 et seminar for bestyrelsesmedlemmer. 
Deltagerne sad i grupper, og efter hvert oplæg kunne grupperne notere sig de vigtigste pointer. 
Pointerne er skrevet sammen nedenfor. 

Vigtigste pointer  

Bertel Haarder 

o Bestyrelsen skal varetage samfundets interesser – ikke den enkelte institutions interesser 

Stine Bosse 

• Godt bestyrelsesarbejde kræver tryghed og tillid for det enkelte medlem og samlet for 
bestyrelsen 

• Bestyrelsesarbejde er gruppearbejde – og bestyrelsesformanden er ansvarlig for at alle er 
med i arbejdet. I gruppearbejde skal det sikres, at alle kompetencer kommer i spil 

• Bestyrelsesmedlemmer skal varetage skolens interesser 
• Bestyrelsen skal fungere som en enhed og arbejde som en enhed – er det ikke tilfældet, 

skal bestyrelsen afsætte tid at skabe tillid og tryghed 
• Strukturen for bestyrelsesarbejdet skal være klar og synlig for alle parter, så den kan 

bruges som udgangspunkt for arbejdet 
• Klare rammer for bestyrelsesarbejdet, så alle bestyrelsens kompetencer kan involveres i 

arbejdet til skolens bedste 
• Tydelig vision som strategien kan spilles op imod 
• Bestyrelsen bør gennemføre en årlig evaluering 
• Vigtigt med rollefordelingen i bestyrelsen – fælles sag for institutionen 
• Vigtigt for det gode bestyrelsesarbejde: Enkelthed – klare linjer – synlighed. Det er 

væsentligt at være i loop.  
• Nedskrevne spilleregler – herunder årshjul og kommunikation til/fra alle andre dele af 

skolen 
• Bestyrelsen har budgetansvar (indskriv proces i årshjulet): 

o Budgettet skal leveres i god tid (august/september første gang) 
o Bestyrelsen har ansvaret for de økonomiske prioriteringer, derfor skal de være 

synlige 
• Bestyrelsen skal udfordre ledelsen på opgaver og aktiviteter på den lange bane 
• Trivslen på skolen er også et bestyrelsesanliggende. Elevtrivsel og medarbejdertrivsel 

(opfølgningen på) skal behandles i bestyrelsen  



• En vision skal opleves og skal formuleres levende, men dog stadig, så der kan måles og 
følges op  

• Bestyrelsens kompetenceprofiler bør være tydelige, og bestyrelsesmedlemmerne skal 
kende deres rolle – også medarbejderrepræsentanten 

• Det sociale aspekt bør ikke undervurderes.  
 

Bestyrelsesmedlemmerne 

• Bestyrelsesformanden skal være opmærksom på at mindske distancen mellem 
medarbejderrepræsentanterne/medarbejderne/lærerne og bestyrelsen ved at  

o bestyrelsen aktiverer PR 
o ved at synliggøre bestyrelsens arbejde for skolens medarbejdere 

• Bestyrelsen kan inddrage elever/medarbejdere/lærerne i et emne via elevrådet, SU og PR 
• Nose in – fingers Out 
• Forskel på TR’s opgaver og som en medarbejderrepræsentant i bestyrelsen er ”et varmt 

emne” 
• Overvejelser om bestyrelsens ansvar for kvalitet kontra den daglige leders  
• Bestyrelsen kan bede PR om at drøfte et givent emne for at få input 
• TR er i bestyrelsen, måske fordi der er forskel på private firmaer og skoler 
• Bestyrelsen må gerne være mere offensiv 
• Der skal være en klar arbejdsdeling - den pædagogiske ledelse ligger hos rektor, ikke i 

bestyrelsen 
• Dårlig ledelse er en bestyrelsesopgave 

Det videre arbejde og ideer 

• Man afholder normalt introseminar, når den nye bestyrelse tiltræder – kunne man også 
holde introkursus for eleverne, der normalt ikke kan vælges for en 4 årig periode og derfor 
ikke altid får samme introduktion som de øvrige medlemmer? 

• Spændende at have en bestyrelse der er interesseret i at inddrage PR, det bør man gøre. 
• Afhold et involverende bestyrelsesmøde fra 12 til 12. 
• Punkt på dagsorden der hedder: ”Til skolens medarbejdere” og   ”Nyt fra (referat) SU og PR 

(for at sikre kommunikation med hele skolen)” 
• Bestyrelsen kan være med til et PR-møde/medarbejdermøde for at lære skolen og kulturen 

at kende og for at lærerne/medarbejderne lærer bestyrelsen at kende  
• Sætte medarbejder- og elevtrivsel på dagsorden 
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