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Bilag 7: Regler for valg til skolebestyrelsen
Hvem der har ansvaret for gennemførelsen af valget
Det er byrådet der har det overordnede ansvar for valget til skolebestyrelserne. Center Børn og Unge
varetager den generelle koordinering af skolebestyrelsesvalget, herunder udarbejdelse af tidsplan til alle
skolebestyrelsesvalg, som skal godkendes af Byrådet.

Der udpeges på hver skole en valgbestyrelse, bestående af skolens leder som formand,
skolebestyrelsesformand samt et forældrevalgt medlem af bestyrelsen.

Valgbestyrelsen får kompetence til at fastsætte følgende på den enkelte skole, indenfor den overordnede
tidsplan, som er godkendt af Byrådet (ved supplerende valg af Børne-og Ungdomsudvalget):
-

Fastsættelse af om opstilling af kandidater skal eller kan besluttes på forældremøder og/eller om
der afholdes ordinære valgmøder
Tidspunkter for evt. valgmøde
Tidspunkt for, hvornår interesserede kan sikre sig, at de er opført på valglisten
Tidspunkt for opstilling af kandidater

Valgbestyrelsen på den enkelte skole har desuden ansvaret for:
-

Orientering om valget på skolens hjemmeside samt give forældrene besked herom via intra
Orientering om evt. afstemning
Orientering om valgresultatet til Center Børn og Unge samt til skolens forældre og
samarbejdspartnere via skolens hjemmeside og intra

Valgtidspunkt
Fastsættes jf. godkendt tidsplan.

Afstemning herunder muligheden for elektronisk afstemning
Såfremt der skal være valg foretages det elektronisk via kommunens elevsystem.

Muligheden for fredsvalg
Der er mulighed for at indgå fredsvalg, såfremt de opstillede kandidater kan opnå enighed herom inden
den dato, der fastsættes i tidsplanen.

Opgørelse af valget og klager over valg

Reglerne vedr. optælling af stemmer ved valg, klager over valg følger reglerne fastsat i Bekendtgørelse
om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og
elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen 14/09/2017.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1074
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Skolebestyrelsens konstituering og tiltræden
Skolebestyrelsen skal konstituere sig inden dato fastsat i godkendt tidsplan. Den nye skolebestyrelse
tiltræder den 1. august.

Suppleringsvalg
Suppleringsvalg afholdes hvis nødvendigt jf. reglerne i nærværende bilag.

Bekendtgørelsen af valgets resultater
Center Børn og unge sørger for at orientere Børne- og Familieudvalget om valgets resultater samt via
kommunens hjemmeside.

Den enkelte valgbestyrelse sørger for at orientere forældre om valget på egen skole via hjemmeside og
AULA.
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