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Tidsplan (tilbagefaldstidsplan) for valg til skolebestyrelsen 
 

Hvis skolen ikke følger nedenstående tidsplan, skal skolen udarbejde sin egen plan, som skal godkendes af 

Områdechefen.  

Dato Opgave Ansvarlig 

1. februar 

 

Skolerne kan på opgaveportalen hente følgende materiale, der kan anvendes i forbindelse 

med skolebestyrelsesvalget: 

- Vejledning til afholdelse af kampvalg 

- Valgbog - kampvalg 

- Valgbog – fredsvalg 

- Vejledning til forældre ved afholdelse af kampvalg 

- Skabelon til stemmeseddel 

- Plan for afholdelse af suppleringsvalg (uden datoer) 

- Inspiration: Engager forældre 

Fagligt Center 

 

 

Senest 1.marts  Skolebestyrelsen skal drøfte det kommende valg til skolebestyrelsen, herunder: 

 Om skolebestyrelsen vil tilbyde op til to pladser i skolebestyrelsen til repræsentanter 

fra det lokale erhvervslov, lokale uddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger 

(eksternt valgte) 

 Fastsætte antallet af forældrevalgte medlemmer i skolebestyrelsen på baggrund af 

antallet af andre medlemmer (medarbejdere, elever, eksterne medlemmer). 

Forældrevalgte skal have flertal i skolebestyrelsen med ét medlem mere, end der er 

øvrige medlemmer, dog mindst syv forældrevalgte. Hvis skolebestyrelsen ønsker, at 

der vælges flere forældre til skolebestyrelsen, skal dette godkendes af områdechefen 

på baggrund af en begrundelse fra skolebestyrelsen. Antallet af pladser i 

skolebestyrelsen, der besættes ved forskudt valg, er maksimalt fire.  

 Tidsplan for valg til skolebestyrelsen herunder datoer for eventuelle valgmøder og 

Skoleleder i samarbejde med 

skolebestyrelsen 



 Side 2 af 3 

kommunikation til forældre om valget. 

Senest 16. april  Endelig beslutning i skolebestyrelsen af: 

 Skolens plan for skolebestyrelsesvalget 

 Om eventuelle eksterne kandidater har accepteret tilbuddet om en plads i 

skolebestyrelsen (på denne baggrund fastsættes det endelige antal af forældrevalgte 

til skolebestyrelsen) 

Skoleleder i samarbejde med 

skolebestyrelsen 

Senest 16. april  Orientering om valg til skolebestyrelsen på skolens hjemmeside og Forældreintra Skoleleder 

April-maj  Afholdelse af eventuelle møder på skolen, hvor der bliver orienteret om det kommende valg 

til skolebestyrelsen. 

 Forældremøder 

 Møder for forældre til kommende 0. klasse 

 Andre mødefora 

Skoleleder i samarbejde med 

skolebestyrelsen 

21. maj Frist for opstilling af kandidater til skolebestyrelse til skoleleder (skolen tjekker, at opstillede 

kandidater er valgbare) 

Skoleleder 

Senest 4.juni  Møde mellem kandidater med henblik på enighed om opstillingsrækkefølge (fredsvalg) 

I tilfælde af uenighed om opstillingsrækkefølgen skal der gennemføres kampvalg, og 

områdeforvaltning kontaktes for videre forløb. 

Skoleleder i samarbejde med 

skolebestyrelsen  

Senest 8.juni  Kommunikation om udfaldet af fredsvalg på hjemmeside og Forældreintra. Skoleleder 

Senest 8.juni  Kommunikation til hjemmene og områdeforvaltning i tilfælde af behov for kampvalg. Skoleleder 

11.juni  Breve sendes til hjemmene, med taskepost, om kampvalg. Heri også stemmesedler Skoleleder 
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20.juni  Frist for afgivelse af stemme til skolebestyrelsesvalg til skolens kontor Skoleleder 

Senest 27.juni  Kommunikation til hjemmene samt information på skolens hjemmeside om udfaldet af 

kampvalg 

Skoleleder 

1.august Den nye skolebestyrelse tiltræder Formand for skolebestyrelsen og 

Skoleleder 

Senest første 

fredag i 

september 

Elevernes valg til skolebestyrelse Skoleleder 

Senest 

3.september  

Konstituerende møde for ny skolebestyrelse Skoleleder 

Senest 

10.september  

Kommunikation om udfaldet af konstitueringen kommunikeres på hjemmeside og 

Forældreintra. 

Skoleleder 

10.september  Liste over ny skolebestyrelse, inklusiv angivelse af formand, fremsendes til Området  Skoleleder 

 

 

 


