
  Sammensætning af uddannelsesinstitutionernes bestyrelser

 Professionshøjskoler

Eksterne repræsentanter Der skal i bestyrelsen være personer med erfaring og indsigt i 
professionsbacheloruddannelser rettet mod private og offentlige 
erhverv og professioner og med erfaring og indsigt i det private 
og offentlige arbejdsmarkeds behov for erhvervsrettede 
videregående uddannelser, herunder i det regionale område. Der 
skal være personer med indgående erfaring fra såvel offentlig som 
privat virksomhed i strategisk ledelse, organisation og økonomi.

Særligt om kommunale og regionale 
bestyrelsesrepræsentanter

Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i den region, hvor 
professionshøjskolen hører hjemme, udpeger i forening 2 
medlemmer til bestyrelsen.

Særligt om arbejdsgiver- og 
arbejdstagerrepræsentanter

Arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter kan være 
repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsen sammensættes ud fra 
personlige kompetencer af relevans for institutionernes profil.

Særligt om forældre Ikke regler om forældrerepræsentation
Medarbejdere 2 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved 

professionshøjskolen.
Studerende 2 medlemmer vælges af og blandt de studerende ved 

professionshøjskolen.
Institutionslederen Institutionens leder deltager i den midlertidige bestyrelses møder 

uden stemmeret. I standardvedtægten vil institutionens leders 
rolle i forhold til den permanente bestyrelse fremgå.

Hvem kan ikke være medlem af 
bestyrelsen

1) Personer, der udlejer ejendomme m.m. til 
professionshøjskolen. 
2) Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller 
andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til 
professionshøjskolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme 
m.m. til professionshøjskolen. 
3) Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, som 
er omfattet af nr. 1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller 
andre virksomheder, som er omfattet af nr. 2. 
4) Ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, 
selskaber, foreninger eller andre virksomheder, som er omfattet af 
nr. 2. 

Øvrige bestemmelser 10-15 medlemmer med eksternt flertal. Bestyrelsen vælger en 
formand blandt de udefrakommende medlemmer. Bestyrelsens 
sammensætning er omfattet af bestemmelserne i lov om 
ligestilling af mænd og kvinder.

Regulerede selvejende institutioner



  Sammensætning af uddannelsesinstitutionernes bestyrelser

Eksterne repræsentanter Flertallet af medlemmer skal være udefrakommende. Bestyrelsens 
medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutionens 
strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse 
og arbejdsmarkedets behov for uddannelserne. Der skal være 
personer med erfaring med ledelse, organisation og økonomi.

Særligt om kommunale og regionale 
bestyrelsesrepræsentanter

1 medlem udpeges af en eller flere kommunalbestyrelser i 
forening. Det kan i vedtægten bestemmes, at der skal være 
regionale repræsentanter.

Særligt om arbejdsgiver- og 
arbejdstagerrepræsentanter

Arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter skal være ligeligt 
repræsenterede (paritetsprincip) og have tilknytning til det 
geografiske område og til det arbejdsmarked, som institutionen 
dækker. Reglerne om arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentation 
kan fraviges, især på SOSU-skoler.

Særligt om forældre Ikke regler om forældrerepræsentation
Medarbejdere 2 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved 

institutionen, af hvilke det ene har stemmeret.
Elever 2 medlemmer vælges af og blandt institutionens elevråd eller 

kursistråd, af hvilke det ene har stemmeret. Eleven eller kursisten, 
der har stemmret, skal være myndig.

Institutionslederen Institutionens leder er bestyrelsens sekretær og deltager i 
bestyrelsens møder uden stemmeret.

Hvem kan ikke være medlem af 
bestyrelsen

1) personer der udlejer ejendomme m.m. til skolen
2) medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller 
andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller 
som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.
3) advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, jf. nr. 
1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, 
jf. nr. 2.
4) ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, 
selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.

Øvrige bestemmelser Normalt 6 til 12 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens 
sammensætning er omfattet af bestemmelserne i lov om 
ligestilling af mænd og kvinder.

Regulerede selvejende institutioner
 Institutioner for erhvervsrettet uddannelse                                                                                               
(tekniske skoler, handelsskoler, SOSU-skoler, landsbrugsskoler og AMU-centre)



  Sammensætning af uddannelsesinstitutionernes bestyrelser

 Gymnasier og HF-kurser (offentlige)
Eksterne repræsentanter Flertallet af medlemmer skal være udefrakommende, primært fra 

den enkelte institutions lokalområde. Bestyrelsens medlemmer 
skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at fremme 
institutionens aktuelle og fremadrettede virke. Udefrakommende 
medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal 
tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, 
kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi. Der skal være 
udefrakommende medlemmer med erfaring fra erhvervsliv, 
grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor.

Særligt om kommunale og regionale 
bestyrelsesrepræsentanter

1 medlem udpeges kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

Særligt om arbejdsgiver- og 
arbejdstagerrepræsentanter

Ikke regler om arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentation.

Særligt om forældre Ikke regler om forældrerepræsentation
Medarbejdere 2 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved 

institutionen, af hvilke det ene har stemmeret.
Elever 2 medlemmer vælges af og blandt institutionens elevråd eller 

kursistråd, af hvilke det ene har stemmeret. Eleven eller kursisten, 
der har stemmret, skal være myndig.

Institutionslederen Institutionens leder er bestyrelsens sekretær og deltager i 
bestyrelsens møder uden stemmeret.

Hvem kan ikke være medlem af 
bestyrelsen

1) personer der udlejer ejendomme m.m. til skolen
2) medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller 
andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller 
som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.
3) advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, jf. nr. 
1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, 
jf. nr. 2.
4) ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, 
selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.

Øvrige bestemmelser Normalt 6 til 10 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens 
sammensætning er omfattet af bestemmelserne i lov om 
ligestilling af mænd og kvinder.

Regulerede selvejende institutioner



  Sammensætning af uddannelsesinstitutionernes bestyrelser

 VUC

Eksterne repræsentanter Flertallet af medlemmer skal være udefrakommende, primært fra 
den enkelte institutions lokalområde. Bestyrelsens medlemmer 
skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at fremme 
institutionens aktuelle og fremadrettede virke. Udefrakommende 
medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal 
tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, 
kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi. Der skal være 1 
udefrakommende medlem med erfaring fra 
erhvervsskolesektoren.

Særligt om kommunale og regionale 
bestyrelsesrepræsentanter

1 medlem udpeges kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

Særligt om arbejdsgiver- og 
arbejdstagerrepræsentanter

Ikke regler om arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentation.

Særligt om forældre Ikke regler om forældrerepræsentation
Medarbejdere 2 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved 

institutionen, af hvilke det ene har stemmeret.
Studerende 2 medlemmer vælges af og blandt institutionens elevråd eller 

kursistråd, af hvilke det ene har stemmeret. Eleven eller kursisten, 
der har stemmret, skal være myndig.

Institutionslederen Institutionens leder er bestyrelsens sekretær og deltager i 
bestyrelsens møder uden stemmeret.

Hvem kan ikke være medlem af 
bestyrelsen

1) personer der udlejer ejendomme m.m. til skolen
2) medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller 
andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller 
som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.
3) advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, jf. nr. 
1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, 
jf. nr. 2.
4) ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, 
selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.

Øvrige bestemmelser Normalt 6 til 10 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens 
sammensætning er omfattet af bestemmelserne i lov om 
ligestilling af mænd og kvinder.

Regulerede selvejende institutioner



  Sammensætning af uddannelsesinstitutionernes bestyrelser

 Private gymnasier og hf-kurser
Kommunale og amtskommunale 
repræsentanter
Arbejdsgiver- og 
arbejdstagerrepræsentanter
Andre eksterne repræsentanter
Forældre Der kan for så vidt angår en privat gymnasieskole i skolens 

vedtægter indsættes en bestemmelse om, at der skal vælges 
forældrerepræsentanter til bestyrelsen. Hvis skolen har en 
grundskoleafdeling, skal der være forældrerepræsentation.

Medarbejdere Som hovedregel kan skolens ansatte ikke være medlemmer af 
bestyrelsen. Modifikation: Består bestyrelsen af 5 medlemmer kan 
1 af de 5 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved 
skolen, dog ikke rektor. Består bestyrelsen af mere end 5 
medlemmer kan 1 eller 2 af medlemmerne vælges af og blandt 
medarbejderne ved skolen, dog ikke rektor. Kan medarbejderne 
ikke vælge 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan der i vedtægten 
indsættes en bestemmelse om, at medarbejderne kan være 
repræsenteret ved bestyrelsens møder uden stemmeret. 
Bestyrelsen kan dog bestemme, at sådanne 
medarbejderrepræsentanter ikke kan deltage ved behandling af 
konkrete sager vedrørende medarbejderne.

Elever Elevrådet/kursistrådet vælger 1 repræsentant for skolens elever, 
der ikke har stemmeret, medmindre andet er fastsat i vedtægten.

Institutionslederen Loven er ikke til hinder for, at institutionslederen tilforordnes 
bestyrelsen (taleret men uden stemmeret).

Hvem kan ikke være medlem af 
bestyrelsen

1) personer der udlejer ejendomme m.m. til skolen
2) medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller 
andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller 
som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.
3) advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, jf. nr. 
1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, 
jf. nr. 2.
4) ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, 
selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.
5) medlemmer af bestyrelsen ved en skole inden for samme 
skoleform.

Øvrige bestemmelser Mindst 5 bestyrelsesmedlemmer

Selvejende frie skoler

Ingen konkrete regler om hvem der kan være medlem i 
bestyrelsen. 



  Sammensætning af uddannelsesinstitutionernes bestyrelser

 Frie grundskoler
Kommunale og amtskommunale 
repræsentanter
Arbejdsgiver- og 
arbejdstagerrepræsentanter
Andre eksterne repræsentanter
Forældre Der skal vælges mindst 2 forældre til bestyrelsen af og blandt alle 

forældrene.
Medarbejdere Som hovedregel kan skolens ansatte ikke være medlemmer af 

bestyrelsen. Modifikation: Består bestyrelsen af 5 medlemmer kan 
1 af de 5 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved 
skolen, dog ikke skolelederen. Består bestyrelsen af mere end 5 
medlemmer kan 1 eller 2 af medlemmerne vælges af og blandt 
medarbejderne ved skolen, dog ikke skolelederen. Kan 
medarbejderne ikke vælge 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan der 
i vedtægten indsættes en bestemmelse om, at medarbejderne kan 
være repræsenteret ved bestyrelsens møder uden stemmeret. 
Bestyrelsen kan dog bestemme, at sådanne 
medarbejderrepræsentanter ikke kan deltage ved behandling af 
konkrete sager vedrørende medarbejderne.

Elever Det kan bestemmes i vedtægten, at 1 eller 2 elever kan deltage 
som observatører ved bestyrelsens møder (uden taleret og uden 
stemmeret).

Institutionslederen Loven er ikke til hinder for, at institutionslederen tilforordnes 
bestyrelsen (taleret men uden stemmeret).

Hvem kan ikke være medlem af 
bestyrelsen

1) personer der udlejer ejendomme m.m. til skolen
2) medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller 
andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller 
som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.
3) advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, jf. nr. 
1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, 
jf. nr. 2.
4) ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, 
selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.
5) medlemmer af bestyrelsen ved en skole inden for samme 
skoleform.

Øvrige bestemmelser Mindst 5 bestyrelsesmedlemmer

Ingen konkrete regler om hvem der kan være medlem i 
bestyrelsen. 

Selvejende frie skoler



  Sammensætning af uddannelsesinstitutionernes bestyrelser

Kommunale og amtskommunale 
repræsentanter
Arbejdsgiver- og 
arbejdstagerrepræsentanter
Andre eksterne repræsentanter
Forældre Forældre kan blive medlemmer af bestyrelsen.
Medarbejdere Der er mulighed for at vælge medarbejdere til bestyrelsen som 

tilforordnede. 
Elever Elever kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.
Institutionslederen Loven er ikke til hinder for, at institutionslederen tilforordnes 

bestyrelsen (taleret men uden stemmeret).
Hvem kan ikke være medlem af 
bestyrelsen

1) personer der udlejer ejendomme m.m. til skolen
2) medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller 
andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller 
som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.
3) advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, jf. nr. 
1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, 
jf. nr. 2.
4) ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, 
selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.
5) medlemmer af bestyrelsen ved en skole inden for samme 
skoleform.

Øvrige bestemmelser Min. 5 medlemmer. Flertallet i bestyrelsen skal vælges af og 
blandt medlemmer af skolekreds eller repræsentantskab.

Selvejende frie skoler

 Frie kostskoler                                                                                                                                             
(folkehøjskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler)

Ingen konkrete regler om hvem der kan være medlem i 
bestyrelsen. Der er eksempler på, at kommunalbestyrelser udpeger 
et medlem til bestyrelserne for efterskoler.



  Sammensætning af uddannelsesinstitutionernes bestyrelser

 Produktionsskoler

Kommunale repræsentanter Der kan være repræsentanter for den eller de 
kommunalbestyrelser, der yder grundtilskud til skolen. De skal 
udgøre et mindretal i bestyrelsen.

Arbejdsgiver- og 
arbejdstagerrepræsentanter

De lokale arbejdsmarkedsorganisationer skal være repræsenteret.

Andre eksterne repræsentanter Ingen regler om hvem der i øvrigt kan være medlem af 
bestyrelsen

Forældre Kan ikke vælges som repræsentant for forældrene
Medarbejdere Loven er ikke til hinder for at en medarbejderrepræsentant er 

medlem af bestyrelsen eller tilforordnes bestyrelsen.
Elever Deltagernes råd udpeger en tilforordnet til skolens bestyrelse  

(taleret men uden stemmeret). 
Institutionslederen Loven er ikke til hinder for, at institutionslederen tilforordnes 

bestyrelsen (taleret men uden stemmeret).
Hvem kan ikke være medlem af 
bestyrelsen

1) personer der udlejer ejendomme m.m. til skolen
2) medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller 
andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller 
som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.
3) advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, jf. nr. 
1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, 
jf. nr. 2.
4) ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, 
selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2.
5) medlemmer af bestyrelsen ved en skole inden for samme 
skoleform.

Øvrige bestemmelser Krav om et ulige antal bestyrelsesmedlemmer, mindst 5 
bestyrelsesmedlemmer. 

Selvejende frie skoler


