
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolebestyrelsesvalg 2020 

(opstillingsmøde onsdag den 26. august kl. 17.00 i auditoriet) 

Efteråret 2020 er kendetegnet ved, at der på skolen skal vælges 4 nye med-

lemmer/suppleanter til skolebestyrelsen. Skolen har valg hvert 2. år uden 

forskudte valg. Vi vælger derfor for de næste 2 år. Vi håber på stor opbak-

ning på opstillingsmødet og en velvilje blandt jer til at lade sig vælge til be-

styrelsen.  

Der sidder 7 forældrerepræsentanter på Mølholm Skole til skolebestyrelsen 

– heraf 1 blandt vore forældre i centerklasserne. 

 

Navn Status Børn i klasse: 

Lars Berthelsen (ikke på valg) 4. årg. 

Lotte Nygaard Holbech 

 

På valg – genopstiller 1. årg., 4. årg. 

og 7. årg. 

 

Morten Funder På valg – genopstiller 8. årg. 

Steen Møller På valg – genopstiller ikke Efterskole 

Anne Meldgaard Frandsen (ikke på valg) 5. årg., 7. årg. 

og 9. årg. 

Lars Buksti På valg – genopstiller  0. årg., 6. årg. 

og 9. årg. 

Palle Vestergaard (center-

klasserne) 

På valg – genopstiller  8. årg. Hus 

Hvid. 

 

Alle forældre har stemmeret – og kan stille op til valget – hvis de har foræl-

dremyndigheden over et barn, som går i skole eller er indskrevet i skolen. 

Alle vil normalt være på valglisterne, som er lagt frem på skolen, men der 

kan være fejl.  

Desuden kan man blive optaget på valglisten hvis man er: 

- plejeforældre godkendt et år før valget 

- er gift med den, der har forældremyndigheden 

- stedforældre 
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J. nr.: 84.00.00-A30-1-20 

 

EAN-nr.: 

5798006361472 

Kontaktperson: 

Peter Nødskov Hansen 

Lokaltlf.: 76 40 66 77 

Mobil: 21480062 

E-post: PETNO@vejle.dk 

Her bor vi: 

Mølholm Skole, 

Tankegangen 5, 7100 Vejle 

www.moelholm-
skole.aula.dk 
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- under visse forudsætninger, hvis man er biologisk forældre uden forældremyndighed. 

 

Hvis du er i tvivl, om du er på listen, eller har du ønske om at komme på listerne, er det derfor en 

god ide at komme og tjekke. Listerne ligger fremme på kontoret fra den 18. juni til den 2. sep-

tember 2020. 

 

Der afholdes et opstillingsmøde på skolen onsdag den 26. august kl. 17.00 i Auditoriet. På op-

stillingsmødet fortæller vi mere om skolebestyrelsesarbejdet og om selve valget. Men det vigtig-

ste er at finde kandidater til den nye skolebestyrelse. På opstillingsmødet har kandidaterne mu-

lighed for at fortælle, hvad de lægger vægt på, hvis de bliver valgt. Normalt vil den valgliste, der 

bliver lavet på opstillingsmødet også være de forældre, der bliver valgt til skolebestyrelsen, så 

der ikke afholdes et decideret valg. Det kaldes fredsvalg. 

 

Skolebestyrelsen har stor indflydelse. 

Skolebestyrelsens er med til at sætte rammerne for hele skolens virksomhed. Bestyrelsen beslut-

ter de overordnede principper, som ledere og medarbejdere skal arbejde efter. Skolebestyrelsen 

fører tilsyn med bl.a.  

- undervisningen 

- skolens fysiske forhold 

- skolefritidsordninger 

 

Skolebestyrelsen fastsætter de overordnede principper for bl.a. 

- undervisningens organisering 

- skole-hjemsamarbejdet 

- fællesarrangementer for eleverne i skoletiden 

 

Skolebestyrelsen godkender 

- budgettet 

- undervisningsmidler 

- ordensregler 

 

Skolebestyrelsen foreslår og indstiller 

- skolens læseplaner 

- større forsøgs- og udviklingsarbejder 

 

Skolebestyrelsen udtaler sig om 

- ansættelse af ledere og lærere 

- fx politiske spørgsmål, der vedrører skolen 

 

Venlig hilsen valgbestyrelsen 

 

 

Anne Meldgaard Frandsen, skolebestyrelsesformand 

Peter Nødskov, skoleleder 


