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Valgbestyrelse – ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg
Den siddende skolebestyrelse nedsætter en valgbestyrelse, som består af:

1. Et kommunalbestyrelsesmedlem (formand)
2. Distriktsskolelederen
3. Formanden for den afgående skolebestyrelse

Der skal der udpeges stedfortrædere for alle medlemmerne af valgbestyrelsen.

Valgbestyrelsen har ansvaret for:

 Information om valget til samtlige stemmeberettigede
 afholdelse valgmøde for forældrene
 optælling af stemmer ved eventuelt kampvalg
 bekendtgørelse af valgresultatet overfor samtlige stemmeberettigede
 behandling af klager over valget

Tidspunkt for skolebestyrelsesvalg 
Valg til skolebestyrelse foregår i maj/juni i det år, der følger efter valg til 
kommunalbestyrelsen. Valget afsluttes senest den 30. juni i valgåret.

Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer sidder i skolebestyrelsen i en 
fireårig valgperiode. Dog er valgperioden for forældrerepræsentanter med børn 
på Frederiksodde Skole et år.
Medarbejder- og elevrepræsentanter vælges for en et-årig periode.

Valget
Valglister
Skolelederen sørger for, at der er udarbejdet en liste over personer, der er 
valgberettigede eller har fået tildelt valgret og valgbarhed som 
forældrerepræsentanter. Valglisterne skal være udarbejdet senest en uge før 
valgmødet.

Valglister er tilgængelige på skolerne.

Se Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i 
folkeskolen vedr. valgret og valgbarhed.
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Valgmøde
Valgmødet afholdes for at orientere om de regler der er gældende for valget, 
og give de opstillede kandidater mulighed for at beskrive deres holdninger.

Fredsvalg
Hvis antallet af kandidater er det samme som antal ledige pladser i 
skolebestyrelsen, kan der afholdes fredsvalg. Det vil sige der ikke skal 
gennemføres afstemning om kandidaterne.

Valg og opgørelse af valget
Hvis antallet af kandidater er højere end det antal pladser, der er ledige i 
skolebestyrelsen, skal der gennemføres valg

Afstemningen gennemføres elektronisk for at sikre størst mulig valgdeltagelse.

Der kan afgives to stemmer pr. forældremyndighedsindehaver, der er valg og 
valgberettiget på den enkelte skole. Antallet af stemmer er altid to pr. 
forældremyndighedsindehaver, uanset antallet af skolebørn.

Ved afstemningen tilfalder mandaterne ikke nødvendigvis de forældre, som har 
fået flest stemmer, men i stedet de forældre fra de enkelte afdelinger, som har 
fået flest stemmer.

Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen.
Suppleanternes tiltrædelsesrækkefølge afgøres af det antal stemmer, den 
enkelte kandidat har fået på den enkelte afdeling. I tilfælde af stemmelighed 
afgøres placeringen ved lodtrækning umiddelbart efter stemmeoptællingen er 
slut.

Klager over valget
Klager over valget fra skolens forældre, de opstillede kandidater eller andre 
afleveres til den enkelte distriktsskoleleder, der sammen med valgbestyrelsen 
træffer afgørelse i den enkelte sag.

Tiltræden og konstituering
Den nyvalgte skolebestyrelse tiltræder den 1. august i det år, hvor 
medlemmerne er valgt.

Når valg og udpegning er gennemført, indkalder distriktsskolelederen den nye 
skolebestyrelse til et konstituerende møde. Her vælger de stemmeberettigede 
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medlemmer af bestyrelsen en af forældrerepræsentanterne som formand ved 
bundet flertalsvalg (se også styrelsesvedtægt for Fredericia Kommunes 
Kommunale Skolevæsen)

Udtrædelse af bestyrelsen og suppleringsvalg
En forældrerepræsentant kan træde ud af skolebestyrelsen, når 
forældrerepræsentanten skriftligt har meddelt skolebestyrelsen, at 
vedkommende ønsker at træde ud og dette derefter er skriftligt bekræftet af 
skolebestyrelsen.

Stedfortræderen tiltræder efter prioritet. Hvis der ikke er flere stedfortrædere, 
der kan indgå i skolebestyrelsen, afholdes suppleringsvalg. Suppleringsvalget 
følger nærværende regler og procedurer for skolebestyrelsesvalget.

Bekendtgørelse af valgets resultater
Valgbestyrelsen bekendtgør valgresultat overfor samtlige stemmeberettigede 
på skolens hjemmeside, samt på skolens kommunikationsplatform.
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