Kære forældre/kontaktforældre
Valg til skolebestyrelsen er en oplagt mulighed for at bruge din indflydelse på skolen og det er faktisk et
vigtigt valg!  Det er der flere grunde til:
●
●
●

Den første og vigtigste er dit barn – og alle de andre børn, som deler hverdagen sammen,her på
skolen.
Den anden årsag er, at du som forældre har stor betydning for dit barns skolegang og læring.
Den tredje er, at skolereformen har sat nye initiativer i gang, som har stor betydning for alle der
er omkring skolen.

Det er netop disse tre centrale og meget spændende områder som skolebestyrelsen
fremover skal arbejde med:
●
●
●

Vi s
 kal v
 ære med til at sikre, at alle skolens elever trives.
Vi s
 kal s
 ætte fokus på samarbejdet mellem skole og hjem.
Vi s
 kal a
 rbejde med at sætte rammer der sikre, at alle elever bliver så dygtige de kan.

Det betyder, at vi får brug for at finde de f orældrerepræsentanter til skolebestyrelsen som har mod på og
lyst til at indgå i arbejdet. Det bliver ikke helt let, faktisk bliver det udfordrende, for der er mange nye
ting der skal i spil og netop derfor bør du som f orældre overveje, hvordan du vil være med til at gøre
vores gode skole endnu bedre.
Til skolebestyrelsesvalget har du to muligheder at vælge imellem:
●
●

Du kan enten stille op som kandidat til skolebestyrelsen og tage udfordringen op
Du kan stemme og sikre, at den kandidat du ønsker skal repræsentere forældrene i
skolebestyrelsen, bliver valgt

Kom til informationsmøde/valgmøde
Den 31.01.18 kl. 19.00 i dramatisk værksted
Her får du mulighed for at få mere at vide, stille spørgsmål, debattere eller give erfaringer videre om
skolen, skolebestyrelsesarbejde, forældresamarbejde eller andre temaer som du synes er vigtige og
relevante for dit barns skolehverdag.
Vi glæder os til at se dig.
De bedste hilsener og på gensyn
Valgbestyrelsen
Jonas Rasmussen (Skoleleder)
Lotte Liebst (Skolebestyrelsesformand)
Britt Falskov (Medlem af skolebestyrelsen)

Følgende kan deltage i mødet og stille op som medlem til
skolebestyrelsen (jvf. bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til
skolebestyrelser i folkeskolen):
Forældre med forældremyndighed over børn indskrevet i skolen er naturligt skrevet på valglisten

Følgende kan efter henvendelse til skolens kontor senest 31.01.2018 kl. 19.00 opstilles på valglisten:
§ 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 e
 t barn, der er
indskrevet i skolen, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremyndigheden g
 iver 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.
Stk. 2. § 5, stk. 2-5, gælder tilsvarende for personer, der tillægges valgret og valgbarhed efter stk. 1.

Opstilles der mere end en kandidatliste er der valg. Nærmere gennemgang af regler for
opstilling og udfærdigelse af kandidatlister gives på valgmødet.

