Tidsplan for gennemførelse af valg til skolebestyrelser for perioden 1.8.18 –
31.7.22.
18.1.2018:
Børne- og Skoleudvalget til godkendelse af tidsplanen
31.1.2018:
Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.
12.3.2018:
Valgbestyrelsen orienterer om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser:
 Frist for at indehavere af forældremyndigheden og andre interesserede ved henvendelse til
skolen har mulighed for at sikre sig, at de har mulighed for at afgive stemme.
 Hvor en kandidatopstilling skal indleveres og fristen herfor.
 Fristen for evt. indlevering af materiale, hvori kandidaten beskriver holdninger og
synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde, der offentliggøres på skolens
hjemmeside.
 Perioden og fremgangsmåden for en eventuel afstemning
Orienteringen foregår på den sædvanligt benyttede måde for meddelelser mellem skole og hjem ved
skolens hjemmeside og ForældreIntra. Tilsvarende gælder øvrig orientering i proceduren.
Forvaltningen udarbejder forslag til orienteringsmateriale.
12.3.-23.3.2018:
Periode for anmodning om optagelse på valglisten eller ændringer heri. Valglisten forefindes på
skolen, som kan give oplysninger vedrørende valglisten i tidsrummet kl. 8.00 – 14.00 og torsdag i
kl. 8.00 – 18.00. Valgbestyrelsen træffer i tvivlstilfælde snarest muligt afgørelse om, hvor vidt en
person er stemmeberettiget.
5.4.2018:
Indkaldelse til valgmøde.
16.4.-20.4.2018:
Periode for afholdelse af valgmøde på skolen, hvor valgbestyrelsen orienterer om reglerne for
valget. Kun valgberettigede kan deltage.
De fremmødte vælgere gives efter orienteringen lejlighed til at holde et opstillingsmøde med
mulighed for at drøfte kandidatopstillingerne. Alle kandidater har mulighed for at beskrive deres
holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde og indlevere evt. yderligere
kandidatopstillinger.
Valgbestyrelsen kan evt. fungere som ordstyrer og deltage i opstillingsmødet, hvis vælgerne ønsker
dette. Valgbestyrelsen sikrer, at en kandidat er bekendt med kandidaturet, hvis kandidaten ikke har
underskrevet opstillingen.
26.4.2018:
Frist for kandidatopstilling sker ved henvendelse til skolelederen senest 4 uger før valghandlingens
afslutning. Valgbestyrelsen kan forlange dokumentation for, at betingelserne for valgbarhed ifølge
Skolebestyrelsesbekendtgørelsen er opfyldt.
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26.4.2018:
Frist for kandidaters aflevering af valgmateriale.
26.4.-25.5.2018:
Kandidaters evt. valgmateriale om holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde
præsenteres på skolens hjemmeside.
2.5.2018:
Kandidaternes frist for skriftlig meddelelse til valgbestyrelsen om, at der mellem kandidaterne er
aftalt en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg.
På skoler, hvor der skal vælges en repræsentant for specialklasserække, skal opstillingsrækkefølgen
afspejle dette.
4.5.2018:
Valgbestyrelsen underretter de valgte og stedfortræderne om eventuelt fredsvalg. Resultatet
meddeles til Kommunalbestyrelsen.
4.5.2018:
Valgbestyrelsen orienterer om gennemførelse af valg, om den benyttede fremgangsmåde og om
fristen for at afgive stemme.
9.5.2018-25.5.2018:
Periode for stemmeafgivning.
8.6.2018:
Frist for klager over valget.
Skolelederen underretter de valgte og stedfortræderne om valget. Resultatet meddeles til
Kommunalbestyrelsen og offentliggøres på skolens hjemmeside.
11.6.-21.6.2018:
Periode for afholdelse af konstituerende møde.
Skolens leder indkalder den nyvalgte skolebestyrelse til konstituerende møde, herunder valg af
formand.
Skolelederen sikrer at der er valgt to elevrepræsentanter valgt af og blandt elever indskrevet på
skolen samt to medarbejderrepræsentanter valgt af og blandt medarbejdere på skolen under
skolelederens ledelse.
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