Princip for udarbejdelse af principper på Arresø skole.
Skolebestyrelsen har kompetence til at fastsætte retningslinjer (principper) for skolens virksomhed.
Principperne skal ligge inden for lovens rammer og inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen
har fastsat. Skolebestyrelsen skal fastlægge rammerne, men det er skolelederen, der træffer de
konkrete afgørelser. Principperne skal være så rummelige, at skolelederen har handlefrihed i sin
ledelse af skolen.
Skolebestyrelsen ønsker en bred opbakning bag disse principper og forretningsgangen for
vedtagelse af nye principper er derfor:

Nye principper
1. Idéen til et nyt princip opstår. Enhver kan foreslå, at et nyt princip vedtages. Forslag til princip
fremsendes til bestyrelsesformanden eller skoleledelsen, der sikrer, at princippet behandles på et
efterfølgende skolebestyrelsesmøde.
2. Idé, vision eller intentioner vedrørende princippet drøftes i skolebestyrelsen. Der nedsættes
eventuelt en tværgående arbejdsgruppe, der kan udarbejde forslag til udformningen af princippet,
eller skolebestyrelsen anmoder skolelederen om at udarbejde et forslag. Skoleledelsen er garant for
at princippet ikke strider imod lovgivning eller de kommunale regler.
3. På efterfølgende skolebestyrelsesmøde drøftes det udarbejdede princip, og princippet sendes
med eventuelle ændringer til høring hos de relevante parter, som udarbejder et høringssvar.
Medarbejderudvalget kan bede om en længere frist.
4. Bemærkninger og eventuelle ændringsforslag drøftes, og skolebestyrelsen vedtager det nye eller
ændrede princip.
5. Det nye princip offentliggøres på skolens hjemmeside.

Ændring af eksisterende principper
Ved større ændringer af et princip følges så vidt muligt den beskrevne forretningsgang for nye
principper. Ved mindre ændringer, hvor den oprindelige hensigt er bevaret, kan bestyrelsen vælge
at vedtage princippet uden at gennemføre en egentlig høringsrunde.

Historik og baggrund
For ethvert princip bør beskrives en baggrund for princippet – herudover føres en ændringslog, så
kommende skolebestyrelsesmedlemmer kan få en indsigt i bevæggrundene for at udforme netop
dette princip.

Forældelse
Et forældet udløber ikke. Et forældet princip bør fremlægges skolebestyrelsen, qua årshjulet af
formanden, ved første bestyrelsesmøde efter skolebestyrelsen er konstitueret. Dette er en
hensigtserklæring og medfører ikke at principper skal behandles hvis anden opgave vurderes mere
presserende, men bør derpå tages op på efterfølgende skolebestyrelsesmøde.
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