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Princip for principper – Metaprincip 
 

Formål 
 

Metaprincippet skal sikre at alle Risingskolens principper er aktuelle, vedkommende, tilgængelige og i 

harmoni med skolens værdier og skolens øvrige forskrifter. 

 

Berørte områder 
 

Princippet omhandler selve principperne for Risingskolens virke, samt processer og procedurer omkring 

principperne (jf forretningsordenen). 

 

Metaprincippet 
 

1. Gældende lovgivning skal overholdes. I tilfælde af modstrid eller anden uforenelighed mellem et 

princip og gældende lovgivning, skal lovgivningen følges, eventuelt ved tilsidesættelse af 

nærværende princip, og skolebestyrelsen skal informeres om uforeneligheden mellem lovgivningen 

og princippet med henblik på at afhjælpe denne.  

 

2. Skolens ordensregler og værdigrundlag skal overholdes. I tilfælde af modstrid eller anden 

uforenelighed mellem et princip og skolens ordensregler, skal ordensreglerne følges, eventuelt ved 

tilsidesættelse af nærværende princip, og skolebestyrelsen skal informeres om uforeneligheden 

mellem ordensregler og princippet med henblik på at afhjælpe denne.  

 

 

3. I tilfælde af modstrid eller anden uforenelighed mellem flere af skolens principper, skal 

skolebestyrelsen informeres om uforeneligheden mellem principperne med henblik på at afhjælpe 

denne. I ganske særlige tilfælde hvor der indgår tidskritiske faktorer, kan skoleledelsen anlægge en 

vurdering der optimerer formålet og hensigt med de involverede principper, uden at opfylde dem 

fuldt ud. Skolebestyrelsen skal da informeres om dette forhold. 

 

4. Nye principper dannes og vedtages iht. Styrelsesvedtægten og forretningsordenen. Bestyrelsen 

lægger dog vægt på at skolens elevråd og MED har et tæt samarbejde og en dialog med bestyrelsen 

inden en vedtagelse. 

 

5. Hvert af de eksisterende principper tages op til revision inden for hvert 4-årige valgperiode for 

forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen. 

 

6. Hvert princip mærkes med datoen for godkendelse af seneste (reviderede) version af princippet, for 

éntydigt at kunne identificere de til enhver tid gældende principper.  

 

 

7. Risingskolen har følgende principper: 

 

1. Princip for principper 

2. Principper for fag- og opgavefordelingen 

3.  
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Skabelon 
 
Alle Risingskolens principper skal bygges op efter følgende skabelon: 

 

Titel, der klart præciserer, hvad princippet omhandler. 

 

Formål, der viser hvilken retning skolebestyrelsen ønsker, prioriteringen af den overordnede organisering af 

arbejdet på skolen, samt sætte rammerne for skolebestyrelsens værditænkning inden for det givne område.  

 

Berørte områder  

Princippet, med underpunkter og nærmere beskrivelse af rammer. Det skal angive handlemuligheder og 

rummer derfor ikke regler for udførelsen af det dagflige arbejde på skolen. 

 

Øvrige relevante punkter 

 

Gyldighedsperiode og revision 

 

Gyldighedsperiode og revision 
 

Revision2, vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 23.f 2017 
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