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Forskel bestyrelse - forstander

BESTYRELSE    - FORSTANDER

”Overordnet ledelse”  - ”Daglig ledelse og det pæd. ansvar”

Valgt - Ansat   

Ulønnet - Lønnet

Politik/strategi - Arbejde/tilrettelæggelse

Minus elevkontakt - Plus elevkontakt

Uden for miljøet - I miljøet
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Bestyrelsens Opgaver og Ansvar – : 

▪ At formulere højskolens værdigrundlag og formål og sikre at skolen ledes 
og udvikles i overensstemmelse hermed. Herunder udforme 
evalueringsplaner

▪ At have ansvar for skolens vedtægter

▪ At godkende års- og indholdsplaner 

▪ At tage stilling til forstanders og medarbejderråds indstillinger

▪ At forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen

▪ At der udarbejdes retvisende regnskaber

▪ At opstille drifts- og anlægsbudgetter og udøve budgetkontrol (NB: både 
økonomi og produkt)

▪ At ansættelsesforhold er lovformelige

▪ At højskolen også på langt sigt har gode og tidssvarende bygninger3



Forstander: - daglig leder og pædagogisk ansvarlig

▪ Definere, hvad der er undervisning/samvær

▪ Udarbejde årsplan og indholdsplaner

▪ Lede medarbejderstaben og sørge for personalepleje

▪ Sikre pædagogiske udvikling 

▪ Overholdelse af skolens adfærdsregler

▪ Betryggende forvaltning af skolens midler i o. m. budgetter mv. 

▪ Videregive mål og sigte med højskolen 

▪ Ansætte og afskedige medarbejdere eller indstille til B

▪ Fordele og præcisere funktioner til medarbejdere

▪ Servicering af bestyrelsen

▪ Være for-stander
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Forskellige typer bestyrelser

1. Den styrende bestyrelse:

En styrende bestyrelsen, der meget aktivt tager del. Formanden for 

bestyrelsen fører ordet. 

2. Den overordnede bestyrelse:

Klar ansvarsfordeling og armslængde (balance) 

3. Venne-bestyrelsen: 

Ser sin opgave som at være  godkendende og 

anerkendende(forstanderledet) 
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Den styrende bestyrelse:

▪ Formanden fører ordet og er ofte meget aktiv

▪ Klare målkrav og krav til positivt økonomisk resultat

▪ Detaljeorienteret - Ingen sag for lille til at blive taget op

▪ Fokus på klare kompetencer i bestyrelsen

▪ Hyppige bestyrelsesmøder (og besøg på skolen)

▪ Forstanderen er servicerende overfor bestyrelsen

▪ Forstanderen agerer inden for de fastlagte rammer og budgetter
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Den overordnede bestyrelse:

En klar ledelsesmæssig ansvarsfordeling og gensidig respekt

Frisind

Fokus på mål, langsigtede strategier 

Kommandoveje skal følges

Fokus på kompetencefordelingen i bestyrelsen

Der forventes oplæg fra forstanderen

Forstanderen har stor råderum indenfor rammer og strategier
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Venne eller tante bestyrelse:

Fokus på rollens nødvendighed

Vigtigt at det går godt og at man har det godt

Ofte stor veneration over for stedet og tæt kontakt til stedet

Forventer at de nødvendige kompetencer findes på skolen

Ofte parat til at udføre frivilligt arbejde

Det er forstanderen der fører ordet

Forstandere er den, der tager initiativet
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Udfordringer:

• En folkevalgt bestyrelse – ‘en vis vilkårlighed’

• Ulønnet arbejde

• Manglende tilstrækkelig viden og kompetencer 

• For stor afstand til det daglige arbejde

• For tæt kontakt til det daglige arbejde

• For lille og for stort engagement

• Risiko for udvikling til ‘venne’-bestyrelse

• Forskelligt behov over tid – (krisestyring)

• Forskellige interesser – lokalt osv.

• mv. - ?
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ANBEFALINGER:

• Både Engagement og  Professionalisme

• Bestyrelsens fokus på overordnet strategier og politikker – og kontrol

• Afgørende med ANSVARSFORDELING

• At bestyrelsen har de nødvendige kompetencer

• Højt informationsniveau (tillidsskabende)

• At bestyrelsen har en forretningsorden (evt. et forretningsudvalg - med klare 
beføjelser)

• At der er en årsplan for bestyrelsens arbejde

• Inkl. et årligt evalueringsmøde af bestyrelsens arbejde og FUS

Man har den bestyrelse, som man …?



Timeglasset

Skolekreds/Repræsent.

Bestyrelse

Formand

Forstander

Medarbejdere

Højskolens elever
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Bestyrelsesåret
• 1. (jan)

– Forberedelse af generalforsamling

– Visioner og Handlingsplan for det nye skoleår/bestyrelsesår

– Planlægning af årets selvevaluering (evt. hvert andet år)

– Nye medlemmer i skolekreds/repræsentantskab

• 2. (april)

– Godkendelse af regnskab og budget 

– Revisorgennemgang

– Planlægning af generalforsamling
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Bestyrelsesåret
• 3. (juni)

– Opfølgning på generalforsamling (evt. nyvalgte)

– Godkendelse af årsplan (og indholdsplaner)

• 4. (aug.-sept,)

– Budgetrevision (kender nu årets resultat)

– Ajourføring mht. ansættelser

• 5. (nov) 

– Det foreløbige årsresultat



HUSK!

Konference for skolebestyrelser
i København

1. – 2. februar 2019

Et must!


