
VALG AF
SKOLEBESTYRELSE 2018
Få indflydelse på dit barns skole
– meld dig som kandidat til skolebestyrelsen
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FORORD

Kære forældre til børn i skolerne i Albertslund Kommune. Jeg vil 

opfordre jer til at stille op til skolebestyrelses-

valget, og dermed tage del i demokratiet. Det er vigtigt for vores 

skoler med jeres interesse og deltagelse i skolens hverdag.

Vores skoler er  vigtig for byens børn og unge. De er 

springbrættet til fremtiden og de er rammen for en god hverdag.. 

Her mødes børn, forældre, lærere og pædagoger på tværs af 

kulturelle, etniske, sociale, økonomiske

og uddannelsesmæssige forskelle. 

Folkeskolen skaber sammenhæng i vores samfund og i vores by. 

Derfor er det så afgørende for os, at folkeskolen med 

professionalisme, faglig dygtighed og stærke relationer både 

mellem børn og voksne og de voksne imellem skaber afsættet for, 

at vores børn står på tæer

og får mulighed for at udfolde deres fulde potentiale.

Medlemmer af skolebestyrelsen får i de kommende år blandt andet 

mulighed for at være med til at præge skolens arbejde med vores 

nyreviderede skolestrategi ’Skole for alle’.

Kommunalbestyrelsen sætter de politiske rammer for skolen, med 

input fra skolebestyrelserne og de udfyldes i et samarbejde mellem 

skolebestyrelse og skoleledelse; så alle børn i Albertslund bliver 

endnu gladere for at gå i skole og bliver så dygtige som de kan.

Steen Christiansen borgmester
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HVERT 4. ÅR SKAL DER VÆLGES 
FORÆLDREREPRÆSENTANTER TIL SKOLEBESTYRELSEN PÅ 
ALLE LANDETS FOLKESKOLER

I denne folder får du et indblik i, hvad skolebestyrelses-

arbejdet er, hvordan du stiller op, praktiske informationer 

om valgbarhed, valgmøder og meget mere.

Hvis du har flere spørgsmål end folderen kan besvare, er du 

altid velkommen til at spørge skolelederen eller valg-

bestyrelsen på dit barns skole.

Samtidig håber vi, at folderen giver dig lyst til at søge 

indflydelse på dit barns skole. 

• Det kan du gøre vedat stille op som kandidat til skolebestyrelsen

• at råde andre til at gøre det

• at møde op på valgmødet på skolen og give din mening 

til kende

• at stemme inden den 28. maj 2018, hvis der bliver kampvalg

Skolen skal løse sin opgave i samarbejde med forældrene. 

Skolebestyrelsen er en vigtig del af dette samarbejde.

• Hvem skal styre dit barns skole?

• Hvordan skal samarbejdet mellem skole og hjem være?

• Hvordan samarbejder skolen med bl.a. foreninger?

• Hvilke værdier er vigtige på skolen?

• Hvordan prioriteres økonomien på skolen?

• Hvordan vægtes bevægelse og kost i dagligdagen?

Er du interesseret i spørgsmål som de ovenstående, er 

skolebestyrelsesarbejdet måske noget for dig.
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Hvad er skolebestyrelsesarbejdet for en størrelse?

I skolebestyrelsen sidder syv forældrerepræsentanter, to 

elevrepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter. Der kan 

også tilbydes to pladser til det lokale erhvervsliv, lokale 

ungdomsinstitutioner eller lokale foreninger. En af de valgte 

forældre er formand for bestyrelsen. Det betyder, at forældrene 

spiller en stor rolle i skole-

bestyrelsesarbejdet.

Skolebestyrelsen har bl.a. indflydelse på skolernes

 prioritering af økonomien, rammesætningen for undervisningen 

og udbuddet af valgfag. Skolebestyrelsen har derfor en stor 

indflydelse på dit barns skole.

Valgperioden for forældre er fire år.

For alle andre medlemmer er perioden et år. 

Skolebestyrelsen beslutter hvornår og hvordan de udpeger 

eksterne repræsentanter.

Eksempler på skolebestyrelsens opgaver 

Skolebestyrelsen har mange spændende opgaver. Her et 

lille udpluk:

at fastsætte principper for skolens virksomhed, 

herunder om:

- undervisningens organisering, understøttende 

undervisning, holddannelse, udbud af valgfag, og elevernes 

fordeling i klasser

- samarbejdet mellem skole og hjem, og skolens og 

forældrenes ansvar i samarbejdet

- samarbejdet med lokalsamfundets kultur-, folkeoplys- nings-, 

idræts- og foreningsliv og musik-og billedskoler, med lokale 

fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt 

støttede musikskoler og ungdomsskoler

- orientering af hjemmene om elevernes udbytte af

undervisningen

- fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskole- 

ophold, udsendelse i praktik m.v.

- SFO’ens hverdag

at godkende

- disponeringen af det budget, som kommunalbestyrelsen har 

fastlagt for skolen

- hvilke undervisningsmidler skolen bruger

- ordensregler og værdiregelsæt

Skolebestyrelsen har derudover indflydelse på

- forsøgs- og udviklingsarbejder

- alle spørgsmål, der vedrører skolen

- ansættelse af lærere, pædagoger og ledere

Hvornår, hvordan og hvem?

Det er skolernes valgbestyrelser, der har ansvaret for 

afholdelse af skolebestyrelsesvalget. I valgbestyrel- sen 

sidder skolens leder og to repræsentanter fra den afgående 

skolebestyrelse samt en formand udpeget af 

kommunalbestyrelsen.
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Hvornår?

På hver skole afholdes et valgmøde for alle skolens valg- 

berettigede forældre. Valgmødet afholdes i uge 15.

På valgmødet vil valgbestyrelsen orientere om skolebe- 

styrelsens arbejde og om reglerne for valget. Herefter kan 

kandidaterne præsentere sig, og der vil blive lejlighed til at stille 

spørgsmål. Til slut kan de fremmødte forældre være med til at 

prioritere kandidaterne. Prioriteringen af kandidaterne på listen 

kan være afgørende for, hvem der er valgt til skolebestyrelsen.

Der er fredsvalg, hvis der ikke kommer indsigelser til den 

prioritering af kandidaterne, der er foretaget på valg- mødet, og 

hvis der ikke stiller nye kandidater op (indtil 10 dage efter 

valgmødet). Det betyder, at kandidaterne på listen er valgt til 

skolebestyrelsen i den rækkefølge, de står opført på listen.

Fristen for fredsvalg er tirsdag den 27. april 2018.

Hvis der ikke bliver fredsvalg skal der være kampvalg. 

Kampvalget foregår ved skriftlig afstemning. Afstem- 

ningsperioden er fastsat til perioden 18. maj til 28. maj 2018. 

Hvis der skal være afstemningsvalg på skolen, vil alle forældre 

på valglisten få tilsendt et link til digital afstemning.

Ved kampvalg er fristen for afstemning 28. maj 2018.

Hvordan opstiller du som kandidat?

Hvis du er interesseret i at stille op til skolebestyrelsen, kan du 

gøre det på flere måder:

1. Du kan henvende dig til skolens leder inden valgmødet og 

meddele, at du er interesseret i at stille op. 

2. Du kan møde op på valgmødet på skolen og meddele, at du 

ønsker at stille op

3. Du kan indtil 10 dage efter valgmødet, senest 20. april 2014 

meddele skolens leder, at du ønsker at stille op som kandidat til 

skolebestyrelsen.

Ved at kontakte skolelederen kan du få mere at vide om:

- Skolebestyrelsesarbejdet

- Kandidatopstilling

- Hvordan du har mulighed for at udarbejde et valg- 

materiale, hvor du kan beskrive dine holdninger og syns- 

punkter til skolebestyrelsens arbejde.



Skolebestyrelsesvalg 2018 7

Hvem kan stemme, og hvem er valgbare? Skolebestyrelsens 

syv forældrerepræsentanter vælges af og blandt forældre til 

børn på skolen.

Man har ret til at blive valgt hvis man har forældremyn- 

digheden over børn, der er indskrevet på skolen.

Derudover kan skolelederne tildele valgret til:

1) Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen 

eller ved et regionalt undervisningstilbud, i privat familiepleje 

eller formidlet døgnophold. Det er en for- udsætning, at 

personerne har plejetilladelse eller god- kendelse 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 et barn, der er indskrevet i skolen, 

forudsat at indehaverne/indehaveren af forældre- myndigheden 

giver sin tilladelse.

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 for- 

ældremyndigheden, og som ikke bor sammen med foræl- 

dremyndighedens indehaver. Det er en forudsætning, at 

forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at 

der ikke er meddelt valgret til nogen anden.

De nævnte personer må ikke være ansat på den skole hvor 

barnet går.

Valglisten

Der er udarbejdet en valgliste til hver skole. Valglisten er en 

oversigt over de stemmeberettigede forældre på skolen. De 

stemmeberettigede må selv sikre sig, at de er optaget på 

valglisten. Valglisten fremlægges til gennemsyn på skolens 

kontor.

Hvis man ikke er opført på valglisten men mener, at man er 

berettiget til det, kan man ansøge valgbestyrelsen om at blive 

optaget på listen.

Ansøgningen skal være indleveret senest den 9. april 2018 på 

skolens kontor.

Den nye skolebestyrelse tiltræder 1. august 2018, og perioden 

slutter 31. juli 2022.
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BRUG DIN STEMME OG GØR EN FORSKEL!
En god skole og dermed trygge og fagligt udfordrende rammer giver de bedste resultater. 
Skolestrategien ’Skole for alle’ samler de mange tiltag i skolen og sikre en koordineret plan for 
implementering og opfølgning. Strategien fokuserer på det fælles skolevæsen, men der er også 
plads til skolernes lokale visioner, profiler og eksperimenter.
For at nå i mål med visionerne, så skal skolens elever, bestyrelse, medarbejdere, forældre, ledere og 
samarbejdspartnere arbejde samme for at finde lokale løsninger.


