
Skolebestyrelsesvalg 2010 – orientering til hjemmene. 
 

 
 
Det er besluttet, at der etableres en fælles skolebestyrelse for Gørslev Skole og Skovboskolen med 

virkning for valget til skolebestyrelsen 2010. Hver skole sikres mindst to repræsentanter – desuden 

skal der være en forældrevalgt, der repræsenterer specialklasserækken på Skovboskolen.  

 
Skolebestyrelsen sætter rammer for skolens virke på en lang række områder, der påvirker eleverne i 
deres hverdag. Rammerne udformes som principper, der er pejlemærker for skolens udvikling og 
skolens daglige arbejde. 
Skolebestyrelsen er en del af det lokale demokrati og derfor er valget af forældrerepræsentanter til 
bestyrelsen en vigtig opgave. Skolens medarbejdere og elever har brug for en aktiv og 
engageret skolebestyrelse, som i samarbejde kan være med til at udvikle skolen både på den korte 
og lange bane og som sparringspartner for skolen. 
 
 

Valgbestyrelsen: 
 
Der nedsættes en valgbestyrelse for valget. Valgbestyrelsens opgaver er bl.a. meddelelser til 
hjemmene og evt. fastsættelse af tidspunktet for afholdelse af valgmødet/-møder. 
 
Valgliste: 
Skolerne udfærdiger en valgliste. Den ligger på skolernes kontorer fra tirsdag den 2. marts. Hvis 
man er i tvivl om, hvorvidt man står på valgliste, kan man rette henvendelse til Skovboskolens 
kontor på skoledage fra 8-14.30. 
Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets 
tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolerne, samt af og blandt de 
personer, som i henhold til § 7 tillægges valgret og valgbarhed. 
Valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er endeligt 
fastlagt inden valget. Det betyder, at forældre til børn, der er optaget i kommende børnehaveklasse, 
kan deltage. 
 
Kandidaters materiale: 
 
Der er mulighed for at lade sig opstille som kandidat før valgmødet ved henvendelse til skolens 
leder. Hvis man ønsker at beskrive sine synspunkter og holdninger og ønsker en skriftlig 
beskrivelse udsendt til hjemmene inden valgmødet, skal dette materiale være skolens i hænde senest 
16. marts. 
 
Valgmøde: 
 
På valgmødet den 23.3. bliver der orienteret om reglerne for skolebestyrelsesvalg. 
Umiddelbart efter valgmødet, kan der opstilles kandidater, der kan få lejlighed til at præsentere sig 
selv og deres holdninger. 
Kandidater kan opstilles til og med 10. dagen efter valgmødet. 
 



 
Fredsvalg: 
 
Såfremt de opstillede kandidater kan blive enige om en opstillingsrækkefølge – hvem der skal ind i 
skolebestyrelsen og hvem der skal være suppleanter – er der fredsvalg. 
Hvis man ikke opnår enighed om opstillingsrækkefølgen afholdes der valg. Der vil i så fald blive 
givet yderligere information. 
 
Perioden for en evt. afstemning: 
Den 2. – 12.maj 
 
 
Yderligere oplysninger om skolebestyrelsesvalg 2010 kan findes på: 
www.uvm.dk 
www.Skoleogsamfund.dk 
 
valgbestyrelsen 
/Per Skøt 


