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STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN I UNGHERNING 
 
 
Kapitel I 
 
§ 1  Byrådet 
 
 
Stk. 1. Byrådet har det overordnede ansvar og kompetence vedr. Herning Kommunale Ungdomsskole. 
 
Stk. 2. Byrådet skal give unge i kommunen mellem 13 (7. klasse.) og 18 år et alsidigt tilbud om ungdoms-

skolevirksomhed. 
 
Stk. 3.  Byrådet kan, efter indhentet udtalelse fra kommunens Kultur og Fritidsudvalg, beslutte, at unge 

over 18 kan optages i ungdomsskolen, 
 
Stk. 4. Kommunen kan træffe aftale med andre kommuner om optagelse af unge i ungdomsskolen og om 

ydelse af godtgørelse herfor. 
 
Stk. 5. Byrådet udarbejder en vedtægt for styrelsen af ungdomsskolevirksomheden. Vedtægten og even-

tuelle senere ændringer i denne sendes til høring i ungdomsskolebestyrelsen. 
 
Stk. 6.  Byrådet fastsætter kompetence/regler for ansættelse og afskedigelse af personale i ungdomssko-

len. 
 
Stk. 7.  Byrådet kan uddelegere beføjelser til ungdomsskolebestyrelsen, bortset fra sådanne, der følger 

bevillings- og arbejdsgiverkompetencen. 
 
 
 

Kapitel ll 
 
§ 1                 Ungdomsskolebestyrelsen 

 
Stk. 1  Ved hver selvstændig ungdomsskole nedsættes en ungdomsskolebestyrelse bestående af 9 med-

lemmer. 
 

§ 2 
 

Stk. 1 Ungdomsskolebestyrelsen består af følgende medlemmer: 

• 1 repræsentant for byrådet 

• 2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herun-
der arbejdsmarkeds parter 

• 2 forældrerepræsentanter valgt af forældrene 

• 2 medarbejderrepræsentanter:  
o 1 valgt blandt alle fastansatte  
o 1 valgt blandt timelønnede medarbejdere 

• 2 elevrepræsentanter 
 
Stk. 2.  Samtlige repræsentanter har stemmeret. Elevrepræsentanter må dog ikke deltage i afstemningen 

om eller den del af forhandlingerne, der angår sager om enkeltpersoner. 
 
Stk. 3 Ungdomsskolens leder er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder 

(uden stemmeret). 
Vicelederen deltager som protokolfører (uden stemmeret jf. lov om ungdomsskoler § 7 stk. 2) 
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Stk. 4 Ungdomsskolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne (uden stemmeret), når der 

behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. 
 
 
 
Kapitel III 

 
§ 1 Valg til ungdomsskolebestyrelsen 
 

Stk. 1 Repræsentant for Byrådet udpeges af Byrådet enten inden for eller uden for dennes medlems-
kreds.  

 
Stk. 2 Repræsentanterne for organisationerne vælges af Byrådet efter indstilling fra de stedlige organisa-

tioner. 
 
Stk. 3 Ungdomsskolebestyrelsen indkalder ved annoncering de forældre, hvis børn er tilmeldt ungdoms-

skolens undervisning, til en valghandling.  
 
Stk. 4 Medarbejderrepræsentanterne vælges ved en fælles valghandling af og blandt medarbejderne ved 

UngHerning. Ungdomsskolen afholder valghandlingen. Samtlige medarbejdere har stemmeret. 
 
Stk. 5 Elevrepræsentanterne vælges af og blandt eleverne på ungdomsskolen. Hvis der er oprettet elev-

råd/klubråd, vælger dette elevrepræsentanterne.  
 
Stk. 6 For hvert medlem af ungdomsskolebestyrelsen vælges en stedfortræder. Valg af disse sker efter 

samme regler som for medlemsvalget. 
 

§ 2 
 
Stk. 1 Medlemmer og stedfortrædere vælges for 4 år. Valgene foretages senest ved udgangen af januar 

måned efter hvert kommunalvalg, dog vælges forældrerepræsentanterne (og stedfortræderne) kun 
for 2 år. Medarbejderrepræsentanterne (og stedfortræderne) vælges kun for 2 år. Elevrepræsen-
tanterne (og stedfortræderne) vælges kun for ét år, og valget foretages ved skoleårets begyndelse. 

 
Stk. 2 Ungdomsskolebestyrelsen fungerer indtil udgangen af den måned, hvor nyvalg har fundet sted.  

 
 

 
 

§ 3 Ungdomsskolebestyrelsens konstituering og møder. 
 
Stk. 1 Ungdomsskolebestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt de i Kapitel III, § 1, stk. 1, 

2, 3 nævnte repræsentanter ved flertalsvalg blandt de stemmeberettigede medlemmer. Valg af for-
mand og næstformand foretages som to særskilte valg. 

 
Stk. 2 Ungdomsskolebestyrelsens møder er lukkede. 
 
Stk. 3 Møderne afholdes så ofte, som formanden - eller 3 af medlemmerne med angivelse af punkter til 

dagsordenen - finder det fornødent. 
 
Stk. 4 Formanden fastsætter tid og sted for møderne. 
 
Stk. 5 Formanden indkalder til møde med mindst 10 dages varsel.  
 
Stk. 6 Formanden fastsætter dagsorden for mødet og sender denne med evt. bilag senest 4 hverdage 

inden mødet til medlemmerne og tilforordnede. - Hvis et medlem ønsker et punkt på dagsordenen, 
skal dette meddeles formanden senest 8 dage inden mødet. 
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Stk. 7 I særlige tilfælde kan der indkaldes til møde med kortere varsel. Medlemmer underrettes så vidt 
muligt om sager, der skal behandles på mødet.  

 
Stk. 8 Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede 

medlemmer er til stede. Medlemmer kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de personligt 
er til stede ved afstemningen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er 
formandens - i dennes fravær næstformandens - stemme udslagsgivende. 
 
 

§ 4 Protokol, forretningsorden m.v. 
 
Stk. 1 Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. For hvert møde anføres i protokollen, hvilke 

medlemmer der er fraværende. Beslutningsprotokollen godkendes af ungdomsskolebestyrelsen og 
protokollen underskrives af formanden. 

 
Stk. 2 Ungdomsskolebestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 

 
 
 

 
Kapitel IV 
 

§ 1  Ungdomsskolebestyrelsens opgaver 
 

Stk. 1 Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed indenfor de mål og rammer, der er fastsat af by-
rådet. 

 
Stk. 2 Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af byrådets fastsatte beløbsramme budget for 

ungdomsskolevirksomheden og fastsætter på baggrund heraf indhold og omfang i overensstem-
melse efter lovens § 4. 

 
Stk. 3  Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til byrådet om ansættelse og afskedigelse af ungdoms-

skoleinspektør, viceungdomsskoleinspektør og ungdomsskoleafdelingsledere. 
 
Stk. 4  Ungdomsskoleinspektøren ansætter og afskediger øvrige medarbejdere i ungdomsskolen. 
 
Stk. 5 Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til byrådet om alle spørgsmål, der 

vedrører den pågældende ungdomsskole. Ungdomsskolen skal afgive udtalelse om alle spørgs-
mål, som byrådet forelægger den. 

 
Stk. 6 Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive indstilling til byrådet om udvidelse af ungdomsskoletilbuddet, 

jf. lovens § 3. 
 

Stk. 7 Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive indstilling til byrådet om udvidelse af ungdomsskolens al-
dersgrænse, om henvisning/optagelse af unge til/fra andre kommuner og om befordringsordninger i 
forbindelse med deltagelse i ungdomsskolevirksomhed. 

 
Stk. 8 Ungdomsskolebestyrelsen har ansvar for, at der fremsendes tilbud til alle unge i kommunen om 

deltagelse i ungdomsskolevirksomheden. 
 

Stk. 9 Ungdomsskolebestyrelsen fører tilsyn med ungdomsskolens virksomhed og kan stille forslag om 
ungdomsskolens lokalebehov. 

 
Stk. 10 Ungdomsskolebestyrelsen kan stille forslag om tilvejebringelse og forbedring af lokaler, der anven-

des af ungdomsskolen, og om lokalernes forsyning med materiel og inventar. 
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Kapitel V 
 

§ 1  Elevråd. 
 

Stk. 1 Ungdomsskolens elever kan danne et elevråd til varetagelse af elevernes fælles interesser på ung-
domsskolen, jf. § 9 i lov om ungdomsskolen. - I stedet for et elevråd kan der etableres en elevfor-
samling. 

 
 
 
Kapitel VI 
 

§ 1  Ungdomsskolelederen 
 

Stk. 1  Ungdomsskolelederen har den administrative og pædagogiske ledelse af hele ungdomsskolen. 
Han/hun er ansvarlig for hele ungdomsskolens virksomhed over for ungdomsskolebestyrelsen og 
byrådet. 
 

Stk. 2  Ungdomsskolelederens beføjelser indebærer et ansvar over for såvel kommunalbestyrelse som 
over for ungdomsskolebestyrelsen for, at de beslutninger, der træffes i ungdomsskolen er i over-
ensstemmelse med gældende regler og med de rammer og mål, som er fastlagt af byrådet. 
 

Stk. 3  Ungdomsskolelederen leder og fordeler arbejdet mellem ungdomsskolens ansatte og træffer alle 
konkrete beslutninger vedr. ungdomsskolens elever. 
 

Stk. 4  Ungdomsskolelederen udarbejder forslag til ungdomsskolebestyrelsen vedr. principielle bestem-
melser for ungdomsskolens virksomhed. 
 

Stk. 5  Ungdomsskolelederen udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte ved ungdomsskolen. 
 
 
 

Kapitel VII 
 

§ 1  Ikrafttræden m.m. 
 

Stk. 1  Denne vedtægt træder i kraft den 1. august 2018. 
 

Stk. 2  Ændringer i vedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra ungdomsskolebestyrelsen. 
 
 
 
 
 
 

 
Lov og bekendtgørelseshenvisning: 
 
Lov nr. 441 af 13. juni 1990 om ungdomsskoler, 
 
Bekendtgørelse nr. 913 af 3. oktober om ungdomsskolens virksomhed, 
 
Bekendtgørelse nr. 790 af 20. november 1990 om ungdomsskolebestyrelser. 

 


