Plan for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Frederikshavn
Kommune 2018
Ansvar for gennemførelse af valget varetages af valgbestyrelsen, som består
Skoledistriktslederen og afgående Skolebestyrelsesformand
Tidsplan
Den 5.– 9. marts

Aktivitet
Distriktsskolelederen fastsætter dato og indkalder til valgmøde.
Information til forældre om det kommende valg til skolebestyrelsen samt dato
for valgmøde på skolens hjemmeside.

Distriktsskolelederen indsender oplysninger til Center for Børn og Skole om
tidspunkt og sted for distriktets valgmøder.
Center for Børn og Skole vil derefter:
- På kommunens hjemmeside informere om det kommende valg til
skolebestyrelsen.
- Indrykke annoncer i lokalaviser med oplysninger om det kommende
skolebestyrelsesvalg.

Den 12.-23. marts

Skolerne sørger for at udarbejde valglister, som kan gennemses på skolens
kontor. Listerne skal angive, hvem der er valgbare og stemmeberettigede til
skolebestyrelsen.
Skolerne orienterer forældrene om listerne.
Interesserede kan sikre sig deres optagelse på valglisten ved kontakt til skolens
kontor.1

Den 3.-13. april

Valgmøder gennemføres.
På valgmødet fortæller skolens ledelse kort om reglerne for selve valget samt om
tidsplanen.
Den afgående skolebestyrelse fortæller om deres arbejde.
Der skal desuden være mulighed for at:
 Kandidaterne kan præsentere sig. Kandidaterne kan findes på
valgmødet eller kan være udpeget på et tidligere afholdt forældremøde.

1

Jf. § 6 i ”Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen”
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Danne valglister.

Senest den 23. april

Kandidatopstilling afleveres på skolens kontor. Kandidaterne kan indlevere
valgmateriale med beskrivelse af holdninger og synspunkter vedr.
skolebestyrelsesarbejdet. Materialet lægges på skolens hjemmeside.

Den 23. april -14. maj

Kandidatlisten offentliggøres på skolens hjemmeside.
Hvis antallet af opstillede kandidater ikke overstiger antallet af pladser i
skolebestyrelsen, inklusiv suppleanter, kan det aftales, at der afholdes fredsvalg.
Dette skal gøres senest den 14. maj.
Ved fredsvalg skal kandidaterne blive enige om en kandidatrækkefølge, der
underskrives af samtlige kandidater, og tilgår skolen.
I tilfælde af fredsvalg, aflyses afstemningen. Distriktsskolelederen orienterer om
en evt. aflysning.

Den 28. maj – 8. juni

Der åbnes for det digitale valg.

Senest den 8. juni

Der vælges medarbejderrepræsentanter af og blandt medarbejderne i skoledistriktet.

Den 11.-29. juni

Distriktsskolelederen indkalder den nye bestyrelse til konstituerende møde i den
nye skolebestyrelse. Formanden skal vælges blandt forældrerepræsentanterne.

August 2018

De nye skolebestyrelser tiltræder.

August 2018

Der vælges elevrepræsentanter af og blandt skolens elever til skolebestyrelsen.

