VALG AF FORÆLDRE
TIL
SKOLEBESTYRELSEN
– en drejebog
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VALG AF FORÆLDRE TIL SKOLEBESTYRELSEN—EN DREJEBOG

Denne drejebog tjener som støtte i processen frem mod valg af forældrerepræsentanter til
skolebestyrelsen. Det kan i øvrigt anbefales at søge inspiration hos Skole og Forældre.

REGLER OG RAMMER

KØREPLAN

[Rammerne for valg til skolebestyrelsen fremgår af:

Step 1 – – plan for afvikling af valget (marts/april)

Folkeskoleloven
Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen

Bestyrelsen drøfter plan for afvikling af valget.

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune ]

VALGPERIODE

I den forbindelse skal I afklare, hvilke pladser der er på
valg. Hvis I har besluttet 2-årig valgperiode, eller at nogle
pladser er på forskudt valg, er det ikke alle, der er på valg.
Som sekretær for skolebestyrelsen forventes du som skoleleder at have dette overblik.

Der er som udgangspunkt en fireårig valgperiode med valg til
skolebestyrelsen i 2022, 2026 osv.
Bestyrelsen kan beslutte, at et lige antal medlemmer er på
valg forskudt, altså i 2024, 2028 osv.

Tip

Skolebestyrelsen kan også beslutte, at nogle eller alle forældrerepræsentanter har en toårig valgperiode.

Drøft gerne, hvordan I hver især kan skabe
opmærksomhed på valget
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Step 2 – opstilling af kandidater (april/maj)
Du skal først klarlægge, hvem der er på valg, og hvem der
har stemmeret.

•

Faderen til et barn indskrevet i skolen, hvis han bor
sammen med indehaveren af forældremyndigheden
og barnet, og faderskabet er fastslået.

•

Den af de biologiske forældre, der ikke har del i
forældremyndigheden, og som ikke bor sammen
med indehaveren af forældremyndigheden. Det er
en forudsætning, at indehaveren af forældremyndigheden giver sin tilslutning.

Valgbarhed
Følgende har stemmeret til valget og kan vælges som forældrerepræsentanter:
•

Personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn indskrevet i skolen

Og hvis vedkommende fremsætter ønske herom over for
skolelederen:
•

Personer, der har indgået ægteskab med forældremyndighedsindehaver til et barn indskrevet i skolen,
forudsat at indehaverne af forældremyndigheden
giver tilslutning hertil.

•

Personer, der har modtaget et barn (indskrevet i
skolen) i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat at personerne har plejetilladelse eller
en mindst et år gammel kommunal godkendelse.
Indehavere af forældremyndigheden for samme
børn kan ikke opstille eller stemme

•

Stedforældre til en elev indskrevet i skolen, hvis
indehaverne af forældremyndigheden giver samtykke hertil.

Bemærk, at ansatte på skolen ikke kan vælges som forældrerepræsentanter. De har dog stemmeret, hvis de opfylder de almindelige betingelser.

Tip
Indkald gerne forældre til et fysisk opstillingsmøde
- få inspiration her
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Step 3 – selve valghandlingen (maj/juni)

Gennemsynsliste

Du kan lave en liste over valgbare personer ved at følge
vejledningen på dette link:
vejledning-til-skolebestyrelsesvalg-i-tabulex-tea.pdf
(aarhus.dk)
Du kommer ind på værktøjet ved at bruge dette link:

https://tea-f.tabulex.net/XXXXXX/skolebestyrelsesvalg
hvor XXXXXX er din skoles kode.
OBS: Af hensyn til reglerne i GDPR listen ikke længere
hænges op til gennemsyn. I stedet må personer, der mener sig muligvis valgbare, kontakte skolens kontor for afklaring. Dette sker kun yderst sjældent.

Valget skal afholdes inden skoleårets afslutning; i praksis
inden sommerferien. Stemmeafgivningen skal være hemmelig.
Der er to muligheder for afvikling af valget:

Fredsvalg
Hvis antallet af kandidater matcher antallet af pladser og
suppleanter, og hvis der kan opnås enighed blandt kandidaterne om, hvem der er valgt til bestyrelsen, og hvem der
er valgt som suppleanter, kan valget afvikles som et fredsvalg.

Husk at aftale en rækkefølge for suppleanterne, så det
står klart, hvem der er førstesuppleant, andensuppleant
osv. Det er i den forbindelse vigtigt at slå fast, at suppleanter ikke kan deltage i alle bestyrelsesmøder, men kun
indkaldes ved forfald hos forældrerepræsentanter.

Det er vigtigt, at der reelt er tale om enighed i kandidatkredsen.

5

VALG AF FORÆLDRE TIL SKOLEBESTYRELSEN—EN DREJEBOG

Kampvalg

Hvis der er flere kandidater, end der er pladser, og hvis
bare en kandidat ønsker det, skal der afholdes kampvalg.
Valghandlingen kan fx foregå på et møde for alle forældre,
ved hemmelig afstemning på skolen, som brevafstemning
eller ved elektronisk afstemning.

For gennemførelse af elektronisk valg henvises til vejledningen:

https://www.aarhus.dk/media/2479/vejledning-tilskolebestyrelsesvalg-i-tabulex-tea.pdf

Step 5 – Opfølgning på valget (maj/juni)

Når valgresultatet er klar, er den nye bestyrelse klar. Pladserne som medlemmer og suppleanter fordeles efter
stemmetal. Kandidaterne informeres herefter. Ved stemmelighed afgøres placeringen ved lodtrækning. De valgte
kan indkaldes til et kort sættemøde inden sommerferien.
Eventuel lodtrækning bør foregå, mens de involverede er
til stede.
Den nye skolebestyrelse tiltræder den 1. august og konstituerer sig på første møde. Her vedtager bestyrelsen også
en forretningsorden.

I forbindelse med kommunikation om valget, bør forældrene have mulighed for at præsentere sig kort i form af en
tekst, et billede eller et filmklip.
Forældrene skal have en vis periode til at afgive stemme,
gerne 14 dage.

Hvis I vælger at holde et decideret valgmøde, kan I slå det
sammen med skolebestyrelsens årsmøde.

Eventuelle klager over valget rettes til Børn og Unge, konkret til Hans Sloth (hskr@aarhus.dk).
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TIPS OG TRICKS
Der er flere greb til at skabe opmærksomhed om valget til skolebestyrelsen. Dette er
bud på, hvordan I kan gøre lokalt:

Opfordre bestyrelsen til at drøfte, hvordan medlemmerne hver især kan reklamere for valget i egne netværk.

Skabe løbende synlighed om bestyrelsen i hele valgperioden, fx ved at:
•

have et fast punkt på hvert bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen aftaler et par punkter fra dagens møde, som
efterfølgende formidles til de øvrige forældre på AULA

Omtale valget på de sociale medier, hvor I understreger, hvad bestyrelsen beskæftiger sig med. Lad gerne
bestyrelsesmedlemmer komme konkret til orde.

•
arbejdedrøfter
for at skolebestyrelsens
Bestyrelsen
plan for afviklingårsmøde
af valget.bliver et år-

Aftal gerne i bestyrelsen, om der er nogle særlige sager,
I gerne vil fremhæve som eksempler på bestyrelsens
indflydelse.

I•den forbindelse
skal I afklare,
hvilke pladser
på
lade repræsentanter
fra bestyrelsen
have etder
korter
indvalg. Hvis
har
besluttet 2-årig
eller at for
nogle
slag Ipå
forældremøder
og valgperiode,
på møder til forældre
pladser
er på forskudt
valg, er det ikke alle, der er på valg.
kommende
skolestartere
Som sekretær for skolebestyrelsen forventes du som sko•
fortælle
omdette
bestyrelsens
leleder
at have
overblik.beslutninger m.v. på plakater

ligt højdepunkt, fx ved at bruge klasserådene aktivt på
dagen

og andet ophæng

Omtale bestyrelsesvalget ved ophæng af plakater eller
lignende.

Bruge årsmødet til at omtale valget.

Søge yderligere inspiration hos Skole og Forældre: Få
forældrene på banen - skolebestyrelsesvalg 22 |
Skole og Forældre (skole-foraeldre.dk)

