SKOLEBESTYRELSESVALG
JYDERUP, KILDEBJERG, JERNLØSE,
KNABSTRUP OG UNDLØSE 2021

Orientering om valg til de
3 nye skolebestyrelser

SKOLEBESTYRELSESVALG
2021
• De nuværende distriktsskoler nedlægges pr 31/7 21 og de
nuværende skolebestyrelser nedlægges samtidig. Der skal
vælges helt nye bestyrelser til de 11 nye folkeskoler
• Vi prioriterer at få bestyrelserne på plads hurtigst muligt, så
vi kan inddrage dem uformelt i forårets arbejde med at få
de nye skoler på plads
• Valget afvikles efter den nuværende styrelsesvedtægt – der
besluttes ny styrelsesvedtægt i maj, i høring i nuværende
bestyrelser i april

SKOLEBESTYRELSESVALG
2021
Den nuværende bestyrelse skal for alle kommende skoler i distriktet beslutte:

• Hvor mange skal der sidde i distriktets nye bestyrelser?
•

Der skal være flertal af forældrerepræsentanter

•

Mindst en forældrerepræsentant fra hver afdeling

•

Ved specialklasserække skal mindst én forældre repræsentere denne

•

Mindst to medarbejdere

•

Mindst én elev

• Vil I have indtil til 2 medlemmer med fra lokalområdet?
• Der skal nedsættes en valgbestyrelse bestående af nuværende
områdeleder, nuværende skolebestyrelsesformand samt endnu en
forældrevalgt. Det er for vores skoler: Ulf (formand) og Mie (næstformand)
fra bestyrelsen og Bo Pedersen (skoleleder)

TIDSPLAN FOR AFVIKLING AF
SKOLEBESTYRELSESVALG 2021
Frister ved skolebestyrelsesvalget 2021
• Uge 6 - Alle forældre orienteres om SB valget. Det sendes ligeledes ud på
Holbæk kommunes hjemmeside. (Fagcenter ansvarlig)
• Uge 9 – information til alle (udsendt på AULA, FB)
• Uge 10: Opstillingsmøder på skolerne

• Onsdag d. 7. april sidste frist for kandidatopstilling
• Torsdag d. 8. – onsdag d. 14. april kan der evt. laves aftaler om
fredsvalg
Hvis der ikke er basis for fredsvalg:
• 20. – 27. april - Elektronisk afstemning
• 1. august - Nye skolebestyrelse tiltræder

SKOLEBESTYRELSESVALG 2021
(SÆRLIG OPMÆRKSOMHED)
De nye bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på ét
år:
• Der skal afholdes ordinære valg til skolebestyrelser hvert 4.
år – året efter der har været afholdt kommunalvalg
• Det betyder, at der skal afholdes ordinære valg til
skolebestyrelserne i sommeren 2022
• De nyvalgte bestyrelser skal vælges for perioden 1/8 2021 31/7 2022

VALGBESTYRELSENS OPGAVE (1):

Valgbestyrelsen fastsætter:
•

periode, hvor valglister over opstillings- og stemmeberettiget er tilgængelige på
skolen, så forældre med stemmeret og valgbarhed kan sikre sig, at de er opført på
listen eller kan søge skolelederen om optagelse på listen.

•

periode/tidspunkt, hvor der er adgang for opstilling af kandidater. Kandidatopstilling
kan altid ske ved direkte henvendelse til skolens leder samt ved enten et fælles
valgmøde eller på forældremøder. Kandidater der opstilles på forældremøder skal
indberettes til skolens leder inden fristens udløb.

•

frist for afhjælpning af evt. mangler ved opstilling.

VALGBESTYRELSENS OPGAVER (2)
Valgbestyrelsen fastsætter(fortsat):
•

frist for underretning til en kandidat om opstillingen, hvis personen
ikke selv har meldt sig, samt frist for, hvornår en kandidat skal have
tilkendegivet, at opstilling ikke ønskes.

•

frist for aftale om fredsvalg. Valgbestyrelsen kan udsætte fristen, hvis
der er behov for afhjælpning af evt. mangler. Resultatet af et evt.
fredsvalg bekendtgøres på skolens hjemmeside umiddelbart efter
fredsvalget.

•

frist for kandidaters indlevering af beskrivelse, som udsendes til
forældrene i forbindelse med afstemningen.

•

afstemningsperiode. Skriftlig orientering til forældrene om
afstemningen og udsendelse af afstemningsmateriale skal ske senest
10 dage før fristen for stemmeaflevering.

AFVIKLING AF
BESTYRELSESVALGET
• Hvis fredsvalg ikke er muligt, skal der igangsættes en
valghandling
• Fagcenter for Læring og trivsel sikrer en platform for digital
afvikling
• Valgbestyrelsen opgør valget og meddeler resultatet til
forældre og Fagcenter.

INFORMATION OM
SKOLEBESTYRELSENS ARBEJDE

Find information og inspiration fra Skole og Forældre her:

https://www.skole-foraeldre.dk/skolebestyrelsesvalg

OPSTILLING TIL KANDIDAT TIL
SKOLEBESTYRELSEN PÅ
KILDEBJERG, JYDERUP ELLER
JERNLØSE, KNABSTRUP, UNDLØSE
• Kan du ikke deltage i opstillingsmødet, kan du henvende dig
til skolens ledelse.
• Det kan være de lokale pædagogiske ledere eller ved
kontakt til skolebestyrelsens formand, næstformand eller
skoleleder Bo Pedersen bop@holb.dk

