
FREDSVALG TIL 
SKOLEBESTYRELSEN

Skolebestyrelsesvalg 2020



AFTENENS PROGRAM (AUDITORIET)
Kl. 17.00 nuværende bestyrelsesmedlemmer og opstillede kandidater 
i auditoriet. 

Velkomst ved Formand Anne Meldgaard Frandsen. 

Placering på valglisten for Centerklasser ved valgbestyrelsen(Anne 
og Peter).

Placering på valglisten for almendelen ved valgbestyrelsen (Anne og 
Peter).

 Let tapas anretning i personalerummet.

 Konstituering af bestyrelse og valg af formand samt næstformand i 
mødelokale 2.

 Datoer for kommende møder samt kommende emner i bestyrelsen.

 Forventet afsluttet kl. 19.00.
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2 ÅRS VALGPERIODE

Kandidat Barn i klasse

Fouzi Abedelrazik 0. årg., 1. årg. , 5. årg. 

Rasmus Bjerre 1., 4., 6. og kommende 0. årg.

Torben Bang Larsen 8. og 5. årg.

Janne Kiær Madsen 0. årg. Hus rød

Maria Mienert 3., 5. og 8. årg.

Pernille Damm Mønsted Pjedsted 2. og kommende 0. årg. 

Heidi Dyg Pazdecki Jensen 7. årg. Hus hvid. 

Lotte N. Holbech 2., 5. og 8. årg. 

Morten Funder 9. årg. 

Ulla Rom Poulsen 5. årg. Hus grøn

Lars Buksti 1. og 7. årg. 
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TIDSPLAN

Tidsplan for skolebestyrelsesvalget 2020

Ved fredsvalg:

Medio juni Valglister fremlægges på skolens kontor

26. august opstillingsmøde på skolen.

2. september Sidste frist for kandidatopstilling

3. september Fredsvalg, konstituering af bestyrelse. 17.00-19.00

8. september ”Fredsvalg” udmeldes

Hvis der ikke bliver fredsvalg:

11. september Kandidatliste sendes til forældre – valget går i gang. 
Mulighed for ”profil” på hjemmeside.

18. september Sidste frist for afstemning

Valgresultat offentliggøres umiddelbart efter valg

23. september Sidste frist for indgivelse af klager til valgbestyrelsen.
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OPSTILLING AF KANDIDATER
Foreslå kandidatur – gerne med begrundelse

Den 3. september:

Kandidater skrives op i vilkårlig rækkefølge.

Herefter foreslår valgbestyrelsen at der afvikles indsættelse til Centerklasserne.

Derefter foreslår valgbestyrelsen at der afvikles indsættelse til almendelen.

Ved behov stemmes der om placeringen på valglisten til fredsvalget. 

Flest stemmer først osv.

Vilkår for fredsvalg

 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.

Herefter konstitueres bestyrelsen – formand – næstformand osv. 
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VALGPROCEDURE FOR 2 ÅRS VALG
Valgbestyrelsen foreslår:

 Vi vælger kandidater til 2 år – der skal vælges i alt 5 
medlemmer samt supplenater. 

 Vi starter med at afvikle opstillingsplacering til  
Centerklasserne ( vi skal bruge 1 samt 2 suppleanter)

 Dernæst afvikler vi opstillingsplacering til almendelen (vi skal 
bruge 4 samt suppleanter). 

 Hvis der ikke opnås enighed stemmes der blandt alle 
kadidater og nuværende medlemmer. 

 3 navne på stemmesedlen

 Ved stemmelighed omvalg mellem de implicerede

 De første 4 er valgt  til bestyrelsen – dernæst placering af 1., 
2. og 3. suppleant i valgte rækkefølge.

 Suppleanter er også valgt for 2 år ad gangen!
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FREDSVALGSLISTE

Skolebestyrelsesmedlemmer Suppleanter

1. supl.

2. supl.

3. supl.

4. supl.

5. supl.

6. supl. 

Centerklasser Suppleanter

1. supl.

2. supl.
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