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1. Indledning 

1.1. Denne valgforordning udarbejdet for at kunne gennemføre de forestående skolebestyrelsesvalg, 

efter politisk behandling og vedtagelse. 

 
2. Ansvars – og kompetencefordeling 

 
2.1. Børn – og Ungeforvaltningen har det overordnede ansvar for gennemførelse af 

skolebestyrelsesvalgene. Dette betyder at Børn – og Ungeforvaltning har den overordnede opgave 

ift. koordinering og planlægning.  Børn – ungeforvaltningen bistår valgbestyrelserne på de enkelte 

skoler, i alle spørgsmål vedr. skolebestyrelsesvalgene. 

2.2. De fungerende skolebestyrelser på skolerne nedsætter en valgbestyrelse, som har ansvaret for 

gennemførelsen af skolebestyrelsesvalget på de enkelte skoler. Valgbestyrelsen gennemfører 

valget med udgangspunkt i denne valgforordning. 

2.3. De fungerende skolebestyrelser kan træffe beslutninger i forhold til: 

2.3.1.  Beslutning om 2 eller 4 årige valgperioder. 

2.3.2. Anvendelse af forskudte valg. 

2.3.3. Tilknytning af skolebestyrelsesmedlemmer fra foreninger, erhvervsliv, kommunal 

ungdomsskole o.a. 

2.3.4. Antallet af forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer, jf. rammerne i valgforordningen. 

Beslutningen om dette skal være bekendtgjort overfor hjemmene inden afholdelse af 

valgmøde. 

2.3.5. Hvis den siddende skolebestyrelse har truffet beslutning om tilknytning af 

skolebestyrelsesmedlemmer fra foreninger, erhvervsliv, kommunal ungdomsskole o.a., skal 

dette være bekendtgjort overfor hjemmene inden afholdelse af valgmøde. 

2.3.6. Tilknytning af skolens ledelsesteam til skolebestyrelsen. Den øverste leder fungerer som 

sekretær for skolebestyrelsen, øvrige ledere kan tilknyttes. 

2.3.6.1. Ledere har ikke stemmeret 
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3. Tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2020. 

 

Dato Handling 

2.marts 2020. Skrivelse til hjemmene, offentliggørelse af nyvalg til skolebestyrelse. 
Foregår via skolernes hjemmeside/forældreintra og på Vejle Kommunes 
hjemmeside. 

23. marts 2020. Seneste dato for fremlæggelse af valglister til gennemsyn. 

3. april 2020.          Seneste dato for meddelelse om valgmøde. 

22. april 2020. Opstillingsmøde for skoler med 0. – 6. årgang 

23. april 2020.               Opstillingsmøde for skoler med 0. – 9. årgang 

4.maj 2020. Seneste dato for opstilling af kandidater. 

12. maj 2020.             Seneste dato for aftale om fredsvalg. 

18. maj 2020.                
 

Seneste dato for udsendelse af stemmemateriale til hjemmene, i tilfælde af der 
ikke er opnået aftale om fredsvalg.  
Afstemning kan gennemføres elektronisk. 

26. maj 2020. Afstemning afsluttes, i tilfælde af at der ikke er opnået fredsvalg. 

2. juni 2020.  Seneste dato for indgivelse af klager efter opgørelse af valg. 

 
4. Meddelelse til hjemme om skole bestyrelsesvalg 

4.1. Børn – Ungeforvaltningen offentliggør skolebestyrelsesvalgene via Vejle Kommunes hjemmeside, 

og ved annoncering. 

4.2. Skolerne offentliggør ved meddelelse til hjemmene via skolernes hjemmesider og via 

forældreintranettet.  

 

5. Fremlæggelse af valglister på skolerne 

5.1. Skolerne fremlægger valglister på skolerne. Disse valglister skal være til gennemsyn, således at alle 

forældre kan se om de er optaget på valglisten. Skoler skal via deres meddelelse til hjemme, 

bekendtgøre i hvilke tidsrum valglisterne er til gennemsyn. Valglisterne kan ikke offentliggøres via 

hjemmeside og forældreintranettet. 

6. Valgperiodens længde 
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6.1. Valgperioden for forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen er 2 eller 4 år. 

6.2. Valgperioden for skolebestyrelses medlemmer fra foreninger, erhvervsliv, kommunale 

ungdomsskole, kommunal musikskole o.a., er 2. år. 

6.3. Ved overgang til forskudte valg, kan der vælges et antal medlemmer for 1 eller 2 år. 

 

 

 

7. Valgbarhed og stemmeret 

7.1. Bekendtgørelsen vedr. skolebestyrelsesvalg fastslår: 

7.1.1. § 5. Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på 
valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, samt af og 
blandt de personer, som i henhold til § 6 tillægges valgret og valgbarhed. 
Stk. 2. Valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er 
endeligt fastlagt inden valget. 
Stk. 3. Ved skoler, der er besluttet nedlagt i valgåret, jf. § 3, er forældrene valgberettigede og 
valgbare ved valget på den skole, som barnet skal overflyttes til. 
Stk. 4. Forældre til børn, der med virkning fra 1. august i valgåret skal overføres til en skole for 
de ældre klassetrin, deltager kun i valget ved denne skole. 
Stk. 5. Forældre til børn, der midlertidigt undervises på en specialskole, herunder regionale 
undervisningstilbud, deltager i valget ved den skole, hvorfra henvisningen har fundet sted. 
 
§ 6. Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis 
de fremsætter ønske herom over for skolens leder: 
1) Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt 
undervisningstilbud, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne 
har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt 
senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i 
valget. 
2) Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, 
der er indskrevet i skolen, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremyndigheden 
giver sin tilslutning. 
3) Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over 
barnet samtykker heri. 
4) Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor 
sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet. 
5) Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor 
sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 4. Det er en forudsætning, at 
forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til 
nogen anden i medfør af nr. 2. 
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Stk. 2. § 5, stk. 2-5, gælder tilsvarende for personer, der tillægges valgret og valgbarhed efter 
stk. 1. 

§ 7. Personer, der er ansat ved den pågældende skole, den samdrevne institution, jf. 
folkeskolelovens § 24 a, en ungdomsskole som har fælles ledelse med folkeskolen, jf. 
folkeskolelovens § 24 b eller det regionale undervisningstilbud, kan ikke vælges til eller være 
forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen. 

 

 

 

8. Tilknytning af skolebestyrelsesmedlemmer fra foreninger, erhvervsliv, ungdomsskoler o.a.  

8.1. Der kan tilknyttes op til medlemmer af skolebestyrelsen som repræsentanter for foreninger, 

erhvervsliv, kommunal ungdomsskole eller kommunal musikskole o.a. 

8.1.1. Valget og opstilling af disse foregår på samme måde som for forældre. 

8.1.2. Der afholdes ikke suppleringsvalg i det tilfælde at et skolebestyrelsesmedlem som 

repræsenterer ovennævnte udtræder af skolebestyrelsen. 

8.1.3. Skolebestyrelsen er funktionsdygtig, så længe antallet af medlemmer der er forældre er i 

flertal. 

 

9. Skolebestyrelsernes sammensætning 

9.1. Skolebestyrelsen består af 2 personale repræsentanter, 2 elev repræsentanter samt et antal 

forældre. 

9.2. På skoler med flere fysisk adskilte afdelinger, skal der vælges en elev repræsentant for hver 

afdeling. 

9.3. Antallet af forældre i skolebestyrelsen fastsættes som følgende: 

9.3.1. Skolebestyrelser kan have 5,7 eller 9 medlemmer som er forældre til elever på skolen. 

9.3.2.  Skoler med 0. – 6. årgang skal have mindst 5 medlemmer som er forældre til elever på 

skolen. 

9.3.3.  Skoler med 0. – 9. årgang skal have mindst 7 medlemmer som er forældre til elever på 

skolen. 

9.3.4.  Skoler med specialklasser dækkende over mere end tre årgange, skal have mindst 7 

medlemmer som er forældre til elever på skolen. 

9.3.5. Skovagerskolen skal have mindst 5 medlemmer som er forældre til elever på skolen. 

9.3.6. Der kan tilknyttes op til to medlemmer af skolebestyrelsen som repræsentanter for 

foreninger, erhvervsliv, kommunal ungdomsskole eller kommunal musikskole o.a. 

9.3.7. På skoler med specialklasser dækkende over mere end tre årgange, skal en repræsentant 

vælges blandt forældre til elever i disse. Er der ingen kandidater blandt forældre til elever i 

specialklasserne, skal bestyrelsen sikre at et af de øvrige medlemmer af skolebestyrelsen er 

kontaktperson for forældre som har elever i specialklassen. 
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9.3.8. På skolerne med flere fysisk adskilte afdelinger, skal der vælges en repræsentant for hver 

afdeling. Er der ikke opstillede kandidater fra hver afdeling, skal et af de øvrige 

skolebestyrelsesmedlemmer være kontaktperson for forældre på de afdelinger som ikke er 

repræsenteret. 

9.3.9. Antallet af medlemmer som er forældre til elever på skolen, skal til enhver tid udgøre et 

flertal i bestyrelsen. 

9.4. Skolens leder deltager som sekretær for skolens bestyrelse. 

9.5. Skolebestyrelsen kan beslutte, at andre medlemmer af skolens ledelse deltager i 

bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 

 

 

10. Opstilling af kandidater 

10.1. Opstilling af kandidater foregår på valgmøderne 

10.2. Opstilling af kandidater kan foregå på klasse – forældremøder 

10.3. Kandidater som ønsker at opstille uden at have deltaget i hverken valgmøde eller klasse – 

forældremøde, kan også opstille ved at meddele dette til valgbestyrelsen. 

10.4. Der er tale om enkeltmandsopstilling – og valg. 

 

11. Vilkår for fredsvalg 

11.1. Straks efter endt opstilling samles alle opstillede kandidater på valgbestyrelsens initiativ. Hvis 

det er muligt at lave prioriteret opstillingsrækkefølge som kan godkendes af alle kandidater, er der 

tale om fredsvalg. Opstillingsrækkefølgen gøres skriftlig og underskrives af alle kandidater. 

11.2. Hvis det ikke er muligt at indgå aftale om fredsvalg, skal der foretages afstemning. 

 

12. Afstemning 

12.1. Valgbestyrelsen meddeler hjemmene at der skal foretages afstemning. 

12.2. Afstemningen kan foregå elektronisk, dog skal det sikres at stemmeberettigede der ikke kan 

stemme elektronisk, har mulighed for at afgive deres stemme på traditionel vis. 

 

13. Valgbestyrelse 

13.1. Valgbestyrelsen består af skolens leder, skolebestyrelsesformanden samt et forældrevalgt 

medlem af skolebestyrelsen. 

 

14. Klager over valget 

14.1. Klager over valget skal være valgbestyrelsen i hænde inden for den fastsatte tidsfrist. 

 

15. Bekendtgørelse af valgets resultat 
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15.1. Straks efter indgået aftale om fredsvalg eller efter endt afstemning, bekendtgør 

valgbestyrelsen valgets resultat. Dette foregår ved meddelelse til hjemmene. 

 

16. Regler vedr. suppleringsvalg 

16.1. I de tilfælde hvor forældresiden i skolebestyrelsen ikke er fuldtallig, skal der gennemføres 

suppleringsvalg. 

16.2. I det tilfælde hvor der repræsentation af foreninger, erhvervsliv o.a. i skolens bestyrelse, og 

denne ikke længere er fuldtallig – skal der ikke afholdes suppleringsvalg. 

 

17. Skolebestyrelsernes konstituering og tiltrædelse 

17.1. Straks efter valgets afslutning, samles de opstillede kandidater for at konstituere sig. Der skal 

udpeges en formand - og en næstformand for skolebestyrelsen. 

17.2. Den nye skolebestyrelse tiltræder med virkning pr. 1. august 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


