Skolebestyrelsesvalg 2018
Dit barn – Din skole – Dit valg

Et vigtigt valg - Skolebestyrelsen har indflydelse
I den kommende tid skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen ved din skole. Der skal
vælges 5-7 forældrerepræsentanter samt stedfortrædere.
Skolebestyrelsen arbejder for at give skolens elever det bedst tænkelige udgangspunkt, når de
engang forlader skolen og skal videre i livet.
Skolebestyrelsen er med til at sætte rammerne for hele skolens virksomhed. Det betyder, at
skolebestyrelsen udarbejder de overordnede principper som skolens ledelse og medarbejdere
arbejder efter.

Skolebestyrelsens arbejdsområder
Skolebestyrelsen fører tilsyn med bl.a.
• Undervisningen
• Skolens fysiske forhold
• Skolefritidsordningen
Skolebestyrelsen fastsætter principper for bl.a.
• Undervisningens organisering
• Skole / hjem-samarbejdet
• Elevernes placering i klasser
• Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden
Skolebestyrelsen godkender konkrete forhold som
• Budgettet
• Undervisningsmidler
• Ordensregler
Skolebestyrelsen foreslår og udarbejder indstilling om
• Skolens læseplaner
• Større forsøgs- og udviklingsarbejder
Skolebestyrelsen udtaler sig om
• Ansættelse af ledere og lærere
• Alle spørgsmål, der vedrører skolen
Det er nogle af de områder, som hører under skolebestyrelsens arbejde. Et arbejde, som du på
flere måder kan være med i, alt efter hvor aktiv du ønsker eller har mulighed for at være.

Valgret og valgbarhed

Personer med forældremyndighed over børn indskrevet i skolen har valgret og valgbarhed.
Se fakta-boksen for de nærmere regler.

Valglister
Valglister vil fra uge 11 (12. marts – 16. marts 2018) være fremlagt på skolen
Forældre til børn, der med virkning fra den 1. august i valgåret skal overføres til en skole for
ældre klassetrin, deltager kun i valget ved denne skole.
Forældre til børn, der midlertidigt undervises på en specialskole, deltager i valget ved den
skole, hvorfra henvisningen til specialskolen har fundet sted.

Valgmøde
Valgbestyrelsen indkalder de valgberettigede ved skolen til møde, hvor valgbestyrelsen giver
vælgerne en orientering om de regler, der gælder for valget.
På Grønnevang Skole og Kornmarkskolen findes der en specialklasserække, her skal vælges 2
forældrerepræsentanter for disse børn, hvilket der vil blive orienteret nærmere om på
valgmødet.
Efter orienteringen gives der de fremmødte vælgere mulighed for at holde et opstillingsmøde.
Der skal vælges 5 eller 7 forældrerepræsentanter samt stedfortrædere til alle skoler. Det
fremgår af den enkelte skoles hjemmeside, hvor mange forældrerepræsentanter, der skal
vælges samt, hvornår der er valgmøde.

Kandidatopstilling
Kandidatopstilling sker ved henvendelse til skolens leder senest den 3. april 2018. Alle
kandidater opstiller enkeltvis.

Afstemning
Er der senest 2 uger efter valgmødet kun opstillet det antal kandidater som skal sidde i
skolebestyrelsen, indgås der fredsvalg.
Indsendes flere kandidatemner end der skal vælges, udskriver valgbestyrelsen
afstemningsvalg, som vil blive afholdt den 30. april – 4. maj 2018.
Nærmere regler om valgret og valgbarhed
Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter i
folkeskolerne i Hillerød Kommune:
1. Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen, i privat
familiepleje eller formidlet døgnophold, og som har plejetilladelse eller
godkendelse af kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest ét år
før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i
valget.
2. Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et
barn, der er indskrevet i skolen, forudsat at indehaverne/indehaveren af
forældremyndigheden giver sin tilslutning.
3. Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden
over barnet samtykker heri.
4. Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået og
vedkommende bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.
5. Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som
ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, jfr. punkt 3. Det er en
forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der
ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af punkt 2.
Pligten til at lade sig opstille og til at modtage valg som forældrerepræsentant har
personer, som har børn indskrevet i den pågældende skole.
Personer, der er fyldt 60 år, har dog ikke pligt til at lade sig opstille. Det samme
gælder personer, der har været medlem af skolebestyrelsen i to hele
sammenhængende valgperioder.
Personer, der er ansat ved den pågældende skole, kan ikke vælges til
forældrerepræsentant i skolebestyrelsen.

