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Princip: Hvordan arbejdes der med principper
Skolebestyrelsen på Holmegårdsskolen arbejder systematisk med principper.
Et princip er en beskrivelse af et område, som kræver særlig opmærksomhed eller prioritet, og sætter
rammer og retning for skolens arbejde.
Skolebestyrelsens portefølje består af principper på en række lovpligtige områder (jf. Folkeskolelovens paragraf 44 stk. 2) såvel som principper på andre områder, som skolebestyrelsen finder afgørende for at skolens værdier og målsætninger kan opfyldes.
Et princip skal være kort, præcist og rummeligt.
Principperne udarbejdes af skolebestyrelsen i samarbejde med andre interessenter, typisk skolens
ledelse og ansatte. Skolelederen kan på baggrund af princippet udarbejde en handlingsplan.
Det betyder at:
På SB-møderne aftales, hvordan processen for udarbejdelse af et princip skal foregå, herunder vidensindsamling. Det skal aftales hvilke udvalg og råd der skal inddrages, og der aftales en tidsplan.
Et princip indeholder altid følgende:
• Formål og mål
• Handlingsplan; herunder beskrivelse af ansvarsområder.
• Beskrivelse af tilsyn og dettes interval
• Fastlæggelse af næste revision, herunder inddragelse af andre interessenter
• Godkendelsesdato, gerne med underskrift af formand og skoleleder
Det færdige princip godkendes i skolebestyrelsen.
Et princip er gyldigt indtil skolebestyrelsen annullerer princippet, hvilket kan ske på et skolebestyrelsesmøde jf. forretningsordenens paragraf 4.
Et princip kan gælde i en tidsbegrænset periode, hvis dette er indskrevet i princippet.
Alle principper er tilgængelige for forældre, elever og medarbejdere på skolens hjemmeside.
Når et nyt princip er vedtaget, informerer skolebestyrelsen resten af skolen via Aula.
Skolebestyrelsen fører tilsyn med principperne. Dette kan foregå med individuelle intervaller, som indskrives i det enkelte princip.
Det tilstræbes at alle principperne skal evalueres og revideres mindst hvert andet år.
Hvis et princip vil stride mod gældende lovgivning eller kommunale/ministerielle vejledninger, skal
skolens ledelse gøre bestyrelsen opmærksom herpå hurtigst muligt, hvorefter princippet skal tilrettes
på førstkommende skolebestyrelsesmøde.
Efter et ordinært skolebestyrelsesvalg, præsenteres principperne for den nye skolebestyrelse, og plan
for revidering og tilsyn konfirmeres og/eller tilrettes.
Godkendt på skolebestyrelsesmødet den 25.2.2020

