
Tillæg til referat fra ekstraordinært skolebestyrelsesmøde den 12. oktober 2022 

 

Lone Wodskou Jørgensen ønsker at få skriftlig erklæring ført til referat. 

Gitte Overgaard Jensen, Karen Juul Larsen og Pernille Bertelsen tilslutter sig, at skriftlig erklæring 

skal føres til referat. 

Skolebestyrelsen har efterfølgende kontaktet Børn og Unge, Aarhus Kommune med følgende 

spørgsmål: 

 

I skolebestyrelsen for Sabro-Korsvejskolen er der et udtrådt medlem, som ved vedkommendes sidste 

bestyrelsesmøde fremførte ønske om at få en udtalelse ført til referat. Et flertal i skolebestyrelsen mente ikke at 

udtalelsen kan føres til referat, begrundet i at det udstiller et eller flere medlemmer. 

 

Vil du/I vurdere om udtalelsen 

-  som helhed kan føres til referat 

- delvist kan føres til referat, og give svar på hvilke dele 

- ikke kan føres til referat 

 

Børn og Unge har fredag 11. november 15:09 givet følgende vurdering som svar: 

 

Du har efterspurgt en juridisk vurdering af, om dele af eller hele passagen fremsendt i mail af 29. oktober 

2022 skal udelades af det offentligt tilgængelige referat af skolebestyrelsesmødet den 25. oktober 2022. 

Efter en nærmere overvejelse vil vi gerne yde jer den vurdering. Jeg skal i den forbindelse beklage, at jeg i 

første omgang gav udtryk for noget andet. Vurderingen følger her: 

I henhold til folkeskolelovens § 44, stk. 11 udarbejdes der efter hvert møde i skolebestyrelsen et referat, som 

godkendes af de medlemmer, som har deltaget i mødet, dog med de af loven følgende begrænsninger. Referatet 

gøres herefter offentligt tilgængeligt – dog med de begrænsninger, der følger af lovgivningen om tavshedspligt. 

Det fremgår af forarbejderne til folkeskoleloven ifm. indførelsen af § 44 stk. 11 20081_l186_som_fremsat.pdf 

(ft.dk) (side 18), at der er tale om et forhandlingsreferat (modsat et beslutningsreferat). Det indebærer, at man 

som udenforstående på baggrund af referatet skal kunne danne sig et indtryk af de input, dilemmaer og 

overvejelser, der måtte ligge bag en beslutning. At der er tale om et beslutningsreferat indebærer også, at man 

som medlem kan få ført dissens og mindretalsudtalelser til referat. 

Dermed er udgangspunktet, at dersom et medlem ønsker en udtalelse ført til referat, har vedkommende ret til 

det. 

Der er imidlertid en undtagelse til reglen. Undtagelsen fremgår af formuleringen ”de af loven følgende 

begrænsninger”. Skolebestyrelsens virke sker inden for rammerne af forvaltningsloven, og ”de af loven følgende 

begrænsninger” vil dermed typisk være relateret til forvaltningslovens § 27, stk. 1. I henhold til denne 

bestemmelse har den, der virker inden for den offentlige forvaltning – og dermed medlemmer af skolebestyrelsen 

– tavshedspligt med hensyn til oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. 



Det er Børn og Unges vurdering, at formuleringerne i den fremsendte tekst ikke indeholder oplysninger om 

enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold. Der er i teksten referencer til samarbejdet og 

arbejdsformen i bestyrelsen, men disse referencer vurderes ikke at være af en karakter, der er omfattet af 

forvaltningslovens § 27, stk. 1. 

Det vurderes, at den fremsendte tekst ikke er omfattet af øvrige bestemmelser om tavshedspligt. 

På den baggrund er det Børn og Unges opfattelse, at det pågældende daværende medlem af skolebestyrelsen 

har ret til at få ført teksten til referat. 

 

 

Skriftlig erklæring i fuld længde findes herunder: 

 

Den åbenlyse mistillid, der fra enkelte af bestyrelsens medlemmer, er blevet vist mig som en del af 

formandskabet – gør at jeg har umådelig svært ved at se mig selv i et fortsat konstruktivt bestyrelsessamarbejde 

med disse personer. 

De sidste år, har vi i bestyrelsen, brugt alt for meget tid på diskussioner, idet et enkelt medlem ikke har haft til 

sinds at respektere, at vi som skolebestyrelse er underlagt både folkeskoleloven og de almindelige demokratiske 

processer som fx. flertalsbeslutninger. 

Desværre er disse diskussioner nu kun blevet flere og endnu mere tidskrævende og opslidende efter seneste valg 

– hvor flere personer med alt tydelighed har en agenda, der går ud på at skabe splid og kuppe formandskabet. 

At man som medlem kan gå til valg på en bedre kommunikation og trivsel, for så at starte bestyrelsesarbejdet 

med at diktere, kræve og hetze er dybt rystende – og for mig at se et tydeligt signal om manglende tillid til 

formandskabet. 

Jeg trækker mig derfor fra skolebestyrelsen med virkning fra d.d. 

Til de gamle medlemmer af skolebestyrelsen, vil jeg selvfølgelig sige tusinde tak for de sidste års mange gode 

møder – og de konstruktive snakke vi har haft i bestyrelsen. Det har været en sand fornøjelse … og til jer der 

tydeligvis vil en anden vej, vil jeg blot sige tillykke med at I opnåede hvad I ville … og så ønske jer en god 

arbejdslyst fremover. 


