Regelsæt om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser
Regelsættet er tiltrådt af Børneudvalget 10.03.2014
Kapitel 1 - Indledning
I henhold til Folkeskolelovens kapitel 6, er der fastsat følgende regler om valg af
forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i Gribskov Kommune.
Regelsættet er fastsat af Kommunalbestyrelsen efter godkendelse af de berørte
skolebestyrelser, i henhold til folkeskoleloven §43.
Regelsættet indeholder bestemmelser om ansvar for gennemførelse af valget,
tidspunkt for valget, kandidatopstilling, mulighed for fredsvalg, afstemning og
muligheden for elektronisk afstemning, opgørelse af valget, skolebestyrelsens
konstituering og tiltræden samt ændringer i valgperiodens løb.
Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg ved skoler, der oprettes i
valgperioden, forskudte valg, valgret og valgbarhed samt om muligheden for fritagelse
for valg og for medlemskab i øvrigt, herunder om i hvilke tilfælde andre personer end
forældremyndighedens indehavere kan være valgbare og valgberettigede, jf.
folkeskolelovens §43 stk. 3.
Børneudvalget har ansvaret for, at der vælges forældrerepræsentanter til
skolebestyrelser ved kommunale folkeskoler, og at valget foregår i overensstemmelse
med de fastlagte regler.
Kapitel 2 - Generelt om valg af forældrerepræsentanter
2.1 Ordinære valg gennemføres efter, at der har været afholdt kommunale og
regionale valg, og de skal være afsluttet senest 31. maj det følgende år.
2.2 Skolebestyrelsen beslutter fremgangsmåden for kandidatopstilling i henhold til
kapitel 5 samt perioden og fremgangsmåden for eventuel afstemning i henhold til
kapitel 7, således at alle valgbare og valgberettigede sikres mulighed for at opstille og
afgive stemme.
2.3 Ved forskudte valg vælges hvert andet år henholdsvist 3 og 4 medlemmer til
skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter. Til skolebestyrelser med 5
forældrerepræsentanter vælges hvert andet år henholdsvist 2 og 3 medlemmer.
Kapitel 3 - Valgbestyrelsen
3.1 Valgbestyrelsen består af skolens leder som formand for valgbestyrelsen,
formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den
afgående skolebestyrelse. Ved nye skoler udpeger Børneudvalget i stedet to
repræsentanter blandt forældrene til de børn, der er indskrevet ved skolen.
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3.1.1 Valgbestyrelsen sørger for, at der senest 2 måneder før afslutningen af
perioden for en eventuel afstemning gives hjemmene meddelelse om de i
afsnit 3.2 nævnte forhold.
3.1.2 Orienteringen foregår på den sædvanligt benyttede måde for meddelelser
mellem skole og hjem.
3.2 Valgbestyrelsen bekendtgør før afholdelse af valg af forældrerepræsentanter til
skolebestyrelser:
A. 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.
B. Hvor en kandidatopstilling skal indleveres og fristen herfor.
C. Fristen for evt. indlevering af materiale, hvori kandidaten beskriver holdninger
og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde, der offentliggøres på
skolens hjemmeside.
D. Perioden og fremgangsmåden for en eventuel afstemning.
Kapitel 4 - Mulighed for at afgive stemme
4.1 Skolelederen sørger for, at der gives indehavere af forældremyndigheden
mulighed for ved henvendelse til skolen at sikre sig, at de har mulighed for at afgive
stemme.
4.2 Andre personer, der ønsker valgret efter Skolebestyrelsesbekendtgørelsen, skal
ved henvendelse til skolelederen sikres, at de får mulighed for at afgive stemme.
4.2.1 Valgbestyrelsen træffer afgørelse snarest muligt, om vedkommende har ret
til at afgive stemme.
4.2.2 Valgbestyrelsen fastsætter en frist for henvendelse til skolelederen ang.
punkt 4.2. Fremsættes der ønske om at kunne afgive stemme efter udløbet af
fristen, tager valgbestyrelsen stilling til, om det vil være praktisk muligt at
imødekomme ønsket.
4.2.3 Valgbestyrelsen kan forlange dokumentation for, at betingelserne for valgret
ifølge Skolebestyrelsesbekendtgørelsen er opfyldt.
Kapitel 5 - Kandidatopstilling
5.1 Skolebestyrelsen kan beslutte at afholde forældremøder eller valgmøde.
Forældremøder eller valgmøde afholdes senest 5 uger før valghandlingens afslutning.
5.1.1 Forældremøder eller valgmøde indkaldes med minimum 1 uges frist ved
meddelelse til forældrene samt offentliggørelse på skolens hjemmeside
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5.1.2 På forældremøder eller valgmøde orienteres de fremmødte om
fremgangsmåden ved valg, og de fremmødte vælgere får mulighed for at drøfte
kandidatopstillingerne og indlevere yderligere kandidatopstillinger.
5.1.3 På forældremøder eller valgmøde har alle kandidater mulighed for at beskrive
deres holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde.
5.1.4 Kandidatopstilling sker ved henvendelse til skolelederen senest 4 uger før
valghandlingens afslutning.
5.2 Har skolebestyrelsen truffet beslutning om ikke at afholde forældremøder eller
valgmøde, sker kandidatopstilling ved skriftlig henvendelse til skolelederen senest 4
uger før valghandlingens afslutning.
5.3 Valgbestyrelsen træffer afgørelse snarest muligt, om kandidater der ønsker
opstilling, har ret til valgbarhed.
5.3.1 Valgbestyrelsen kan forlange dokumentation for, at betingelserne for
valgbarhed ifølge Skolebestyrelsesbekendtgørelsen er opfyldt.
5.4 Kandidater skal have mulighed for at beskrive deres holdninger og synspunkter
vedrørende skolebestyrelsens arbejde i et materiale, der offentliggøres på skolens
hjemmesiden. Valgbestyrelsen fastsætter tidsfristen for kandidaternes indlevering af
beskrivelse af holdninger og synspunkter til skolebestyrelsens arbejde og kan
fastsætte grænser for omfanget heraf.
5.5 Ved skoler med specialklasser på mindst tre klassetrin skal der opstilles mindst to
repræsentanter for forældrene til de pågældende børn.
5.5.1 Opstilles der ikke forældrerepræsentanter, der selv har børn i
specialklasserne, kan der opstilles andre forældre til børn indskrevet i skolen til at
repræsentere forældregruppen.
5.6 Ved skoler med flere afdelinger skal der opstilles mindst to repræsentanter for
forældrene til børn på hver afdeling.
5.6.1 Opstilles der ikke forældrerepræsentanter, der selv har børn i en afdeling,
kan der opstilles andre forældre til børn indskrevet i skolen til at repræsentere
forældregruppen.
5.7 Valgbestyrelsen sikrer, at vedkommende underrettes om opstillingen snarest
muligt efter den har modtaget opstillingen, hvis kandidaten ikke selv har underskrevet
denne.
5.7.1 Ønsker en kandidat ikke opstilling, skal vedkommende meddele dette til
skolelederen senest den 10. dag efter underretningen.
5.8 Valgbestyrelsen kan udskyde opstillingsfristen, hvis valgbestyrelsen finder
mangler ved opstillingen i henhold til afsnit 5.5-5.7.
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Kapitel 6 - Fredsvalg
6.1 Senest 3 uger før en eventuel afstemning skal være afsluttet, kan der mellem
kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis:
A. Alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette.
B. Valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne.
6.2 Valgbestyrelsen kan udsætte den i afsnit 6.1 nævnte frist, hvis den har fastsat en
frist for afhjælpning af eventuelle mangler ved en opstilling i henhold til afsnit 5.8.
6.3 Ved fredsvalg betragtes de øverste i opstillingsrækkefølgen, svarende til antallet
af pladser i bestyrelsen der skal besættes, som valgte. Resten betragtes som
stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet.
6.3.1 På skoler, hvor der skal vælges en repræsentant for afdelinger eller
specialklasserække, skal opstillingsrækkefølgen afspejle dette.
6.3.2 Valgbestyrelsen underretter de valgte og stedfortræderne om valget.
Resultatet meddeles til Kommunalbestyrelsen, der bekendtgør resultatet på den
sædvanligt benyttede måde.
Kapitel 7 - Afstemning
7.1 Er betingelserne for fredsvalg, jf. kapitel 6, ikke opfyldt, holdes der afstemning.
7.2 Valgbestyrelsen bekendtgør fristen for at afgive stemme.
7.2.1 Valgbestyrelsen sørger for, at der mindst 10 dage før afslutning af
valghandlingen orienteres hjemmene om valget, om den benyttede
fremgangsmåde og om fristen for at afgive stemme.
7.2.2 Orienteringen foregår på den sædvaneligt benyttede måde for meddelelser
mellem skole og hjem.
7.3 Stemmesedlen udarbejdes af valgbestyrelsen på grundlag af de indgivne og
godkendte kandidatopstillinger.
7.3.1 Afstemningen sker ved, at de stemmeberettigede får adgang til
stemmemateriale mindst 10 dage før afslutning af valghandlingen.
7.3.2 Skolebestyrelsen beslutter, om stemmematerialet udarbejdes på papir eller
som elektronisk afstemning via internettet.
7.3.4 Ved skolebestyrelser uden forskudte valg stemmes på 3 forskellige
kandidater. Ved skolebestyrelser med forskudte valg stemmes på 2 forskellige
kandidater.
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7.4 Alt stemmemateriale skolen modtager, behandles fortroligt og opbevares indtil
fristen for klager over valget er udløbet. Herefter kan det destrueres efter
skolelederens nærmere beslutning.
7.5 Stemmeafgivning kan kun ske ved elektronisk afstemning via internettet under
forudsætning af, at reglerne i afsnit 7.2-7.4 finder tilsvarende anvendelse med de
ændringer der følger af, at afstemningen sker elektronisk.
Kapitel 8 - Opgørelse af valget
8.1 Stemmeoptælling foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen i
§7.2, og under overværelse af eventuelle tilstedeværende vælgere.
8.2 Kandidaterne placeres i rækkefølge efter størrelsen af deres stemmetal. I tilfælde
af stemmelighed afgøres placeringen i rækkefølgen ved lodtrækning.
8.2.1 De øverste i rækkefølgen, svarende til antallet af pladser i bestyrelsen der
skal besættes, betragtes som valgte. Resten betragtes som stedfortrædere i
rækkefølge efter størrelsen af deres stemmetal.
8.2.2 På skoler, hvor der ved valget skal vælges en repræsentant for
forældregruppen på afdelinger eller i specialklasserække, jf. afsnit 5.5 eller 5.6,
skal det/de sidste mandater dog altid tilfalde den repræsentant for
forældregruppen, der står øverst i rækkefølgen, hvis rækkefølgen ikke i sig selv
giver mandat til en repræsentant for en afdeling eller specialklasserække.
8.3 Skolelederen underretter de valgte og stedfortræderne om valget. Resultatet
meddeles til kommunalbestyrelsen, der bekendtgør resultatet på den sædvanligt
benyttede måde.
Kapitel 9 - De nye skolebestyrelsers tiltræden
9.1 Når valgene er afsluttet, indkalder skolens leder den nye skolebestyrelse til
konstituerende møde, herunder valg af formand.
9.1.1 Indtil der er valgt en formand, ledes det konstituerende møde af den
forældrerepræsentant, der længst har været medlem af skolebestyrelsen. Står
flere i så henseende lige, går den ældre forud for den yngre. Hvis ingen af
forældrerepræsentanterne har været medlem af skolebestyrelsen tidligere, ledes
mødet af den ældste af forældrerepræsentanterne.
9.2 De nye skolebestyrelser tiltræder hvervet den 1. august efter afslutningen af
skolebestyrelsesvalgene, og de hidtidige forældrerepræsentanter fratræder hvervet
den 31. juli ved udløbet af valgperioden.
9.2.1 I tilfælde, hvor valget som følge af omvalg ikke er afsluttet på
tiltrædelsestidspunktet, tiltræder de nye skolebestyrelser snarest muligt.
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Skolelederen fastsætter det nærmere tidspunkt. De hidtidige repræsentanters
hverv ophører tilsvarende dagen før de nye forældrerepræsentanters tiltræden.
Kapitel 10 - Ændringer i valgperiodens løb
10.1 Ændringer i valgperiodens løb sker efter bestemmelserne i
Skolebestyrelsesbekendtgørelsen.
10.2 Ved suppleringsvalg benyttes fremgangsmåden som beskrevet i kapitel 2 til 8.
Kapitel 11 - Øvrige bestemmelser
11.1 Tvivlsspørgsmål vedrørende fremgangsmåden ved valget afgøres af
Børneudvalget.
11.1.1 Klager over valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser, herunder
om afslag på mulighed for at stemme, skal indgives skriftligt til Børneudvalget
inden 10 dage efter valgets opgørelse.
11.1.2 Ved omvalg benyttes fremgangsmåden som beskrevet i kapitel 2 til 8.
Kapitel 12 - Ikrafttrædelse
12.1 Reglerne om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser træder i kraft
med virkning for skolebestyrelsesvalg, der afholdes med henblik på valg af
medlemmer med funktion fra 1. august 2014 eller senere.
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