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Bilag 12: Skolebestyrelsesvalg 

 

Jævnfør Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser skal føl-

gende fremgå af bilag til styrelsesvedtægten:  

 

 

Gennemførelse af valghandling 

Det er skolelederen, der er ansvarlig for gennemførelse af valget efter den procedure som 

skolebestyrelsen har fastlagt. 

 

Valget skal gennemføres inden skoleårets afslutning i det år, der følger efter valg til kom-

munalbestyrelser og regionsråd.  

 

For skolebestyrelser, der har besluttet, at valgperioden er to år, følges samme overord-

nede kadence med et toårigt interval.  

 

Valget kan efter skolebestyrelsens beslutning foregå ved elektronisk afstemning, eller an-

den form for valg efter de regler som skolebestyrelsen har fastsat.  

 

 

Fredsvalg 

Der er mulighed for fredsvalg, hvis der kan opnås enighed blandt alle kandidater om, 

hvem der er valgt til bestyrelsen og hvem der er valgt som suppleanter.  

 

Hvis der ikke opnås enighed, skal der afholdes valg efter de regler som skolebestyrelsen 

har fastsat.  

 

 

Opgørelse af afstemning 

Kandidaterne vælges som henholdsvis bestyrelsesmedlemmer og suppleanter efter antallet 

af stemmer på den enkelte kandidat.  

 

 

Skolebestyrelsens konstituering og tiltræden 

Skolebestyrelsen tiltræder den 1. august. Konstituering af skolebestyrelsen skal finde sted 

på bestyrelsens første møde. Endvidere skal skolebestyrelsen beslutte en forretningsor-

den.  

 

 

Offentliggørelse af valgets resultater 

Resultatet af afstemningen eller fredsvalg offentliggøres på skolens hjemmeside og kom-

munikationsplatform.  
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De opstillede kandidater får direkte besked om valgets resultat af skolelederen. 

 

 

Suppleringsvalg  

Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen, indtræder en stedfortræder for resten af 

valgperioden. 

 

Er der ingen stedfortrædere, holdes der snarest muligt suppleringsvalg med henblik på be-

sættelse af den ledige plads i skolebestyrelsen for resten af valgperioden og eventuelt valg 

af yderligere stedfortrædere.  

 

Skolebestyrelsen fastsætter procedure for afholdelse af suppleringsvalg. 

 

 

Klager over valget 

Klager over valget rettes til Børn og Unge. 

 

 

 

 

I øvrigt henvises til inspirationsmateriale om regler for skolebestyrelsens sammensætning, 

procedurer for valghandling mv. på kommunens hjemmeside.  

 

 
 


