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Principper for ledelsens information og kommunikation til bestyrelsesmedlemmer 
 
Overordnet: 
Bestyrelsen forventer at ledelsen løbende holder bestyrelsen orienteret om overordnede forhold, der kan påvirke skolens 
drift, økonomi, udvikling og omdømme. Bestyrelsesmedlemmer skal orienteres på et niveau, hvor de kan tage 
beslutninger som bestyrelsesmedlemmer på et oplyst grundlag, men også så de generelt er bredt orienteret om skolens 
forhold. Ledelsen skal være særligt opmærksom  på kommunikation, når principelle problemstillinger behandles. 
 
Ledelsen orienterer bestyrelsen løbende ved de planlagte bestyrelsesmøder. Mellem møderne kan bestyrelsen orienteres 
skriftligt via e-mail i sager, hvor det vurderes, at der er behov for akut information. 
 
Hvis ledelsen er i tvivl om behovet for orientering, eller timing af orienteringen, afklares dette med 
bestyrelsesformanden. 
 
Principper: 
Navnegivne elever og forældre. 
Bestyrelsens medlemmer orienteres ikke om enkeltsager, hverken angående skolens elever eller forældre. Dette sker af 
hensyn til fortrolighed og håndtering af personfølsomme oplysninger, men også for at håndhæve 
“armslængdeprincippet”, som sikre at bestyrelsesmedlemmer ikke bliver personligt involverede i sager, som håndteres 
af ledelsen. 
 
Gruppehenvendelser fra forældre. 
Bestyrelsen orienteres, hvis en gruppe af forældre henvender sig samlet til ledelsen angående en specifik bekymring 
eller utilfredshed. Det samme sker, hvis der er et betydeligt antal af enkelthenvendelser vedrørende den samme 
bekymring, eller utilfredshed.  
 
Ind/udmeldelser. 
Bestyrelsen orienteres ikke om enkelte elever som ind-/udmeldes, med mindre der er principelle årsager, som 
bestyrelsen bør kende, eller tage stilling til. Bestyrelsen orienteres, hvis flere elever udmeldes indenfor en kort 
tidsramme og der ses et mønster i begrundelsen for udmeldingen. Dispensation for de fastlagte klassekvotienter kræver 
godkendelse fra bestyrelsen. 
 
Ansatte. 
Information om navngivne ansatte sker, såfremt det vedrører ændringer i ansættelsesforholdet, herunder opsigelser fra 
fastansatte, samt ansættelse af vikarer.  Desuden orienteres om langtidssygemeldinger, orlov og lignende, Ansættelse og 
afskedigelse af fastansat personale kræver godkendelse af bestyrelsen jævnfør skolens vedtægter 
 
Omdømme/medier. 
Bestyrelsen orienteres, hvis ledelsen bliver bekendt med, at skolen omtales kritisk/negativt. 
 
Økonomi. 
Bestyrelsen orienteres ved hændelser eller beslutninger, som i væsentlig grad påvirker skolens økonomi, eller 
økonomiske forpligtelser.  
 
Juridiske forhold. 
Bestyrelsen orienteres, hvis ledelsen får henvendelser om, eller bliver opmærksom på, at skolen angiveligt ikke 
overholder gældende regler og lovgivning. 
 
Afvigelser og dispensationer. 
Ønsker ledelsen at fravige fra vedtagne forhold/politikker/principper, skal det godkendes af bestyrelsen. 
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