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Om skolebestyrelsen og
skolebestyrelsesvalget

Alle folkeskoler har en demokratisk

Skolebestyrelsens sammensætning

valgt skolebestyrelse, der er

Skolebestyrelserne på de 6 folkeskoler

sammensat af forældre, elever og

består af mindst 7

ansatte ved skolen samt evt. eksterne

forældrerepræsentanter, mindst 2

repræsentanter fra lokalområdet.

repræsentanter for medarbejderne og

Forældrene har flertal i

mindst 2 repræsentanter for eleverne

skolebestyrelsen, der vælges for fire år

samt evt. op til 2 repræsentanter for

ad gangen.

det lokale erhvervsliv, foreningsliv eller

I Danmark er der tradition for, at
forældre har betydelig indflydelse på
deres børns skolegang.
Forældresamarbejdet er af
grundlæggende betydning for, at
tankerne bag folkeskolen kan føres ud i
livet. Forældre og elever har derfor ret
til deltagelse i skolens styrelse gennem
valg til skolebestyrelser. For eleverne
sker det via skolens elevråd.
Derfor er det vigtigt, at I som forældre

uddannelsesinstitutioner. Samtlige
repræsentanter har stemmeret i
skolebestyrelsen.
Ullerødskolens bestyrelse består af 5
forældrerepræsentanter, 2
medarbejderrepræsentanter og 2
elevrepræsentanter og eventuelt
repræsentant fra erhvervsliv,
foreningsliv eller uddannelsesinstitution.
Skolens ledelse deltager i bestyrelsens
møder som sekretær uden stemmeret.

viser jeres interesse og bruger jeres ret
til at sikre indflydelse på skolens
hverdag og udvikling. Hvad enten det er
ved at stemme på de kandidater, I
foretrækker, eller ved selv at stille op til
skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsens arbejdsområde
Det er skolebestyrelsens opgave at
afstikke overordnede principper for
skolens virke. Det gælder såvel for det
pædagogiske som det økonomiske
område.

Det kan for eksempel dreje sig om

 personer, der har indgået ægteskab

principper for hvordan undervisningen

med forældremyndighedsindehaveren

organiseres eller skole/hjem

 stedforældre

samarbejdet. Skolebestyrelsen skal

 fædre, der bor sammen med mor og

også godkende budgetter,

barn, hvis faderskabet er retsligt

undervisningsmidler og ordensregler.

bevist

Skolebestyrelsen fører tilsyn med alle



den af de biologiske forældre, som

dele af skolens virksomhed, undtagen

ikke har del i forældremyndigheden,

personale- og elevsager.

og som ikke bor sammen med

De principper, der vedtages i

forældremyndighedsindehaveren

skolebestyrelsen, har stor betydning for

Hvis du ønsker at stille op, skal du i

skolens organisering og profil.

god tid henvende dig på dit barns skole
og meddele, at du er interesseret i at

Skolebestyrelsens arbejde og de

stille op.

beslutninger der tages er naturligvis
underlagt Folkeskoleloven og de mål og

Hvem kan stemme?

rammer, som Byrådet har udstukket.

Alle forældre, der på valgtidspunktet
har forældremyndigheden over børn,

Hvem kan stille op som

der er indskrevet på en af kommunens

kandidat og hvordan gør man?

folkeskoler, kan stemme ved

Har du mod på og lyst til at gå aktivt

skolebestyrelsesvalget. Det vil sige, at

ind i arbejdet i skolebestyrelsen, har du

også forældre til kommende

mulighed for at stille op som kandidat.

børnehaveklasseelever kan stemme.

Alle forældre, der har

Har man børn på flere skoler, kan man

forældremyndigheden over børn, der er

stemme på hver skole.

indskrevet på skolen, kan stille op som

Hvis du er i tvivl om stemmeretten,

kandidat. Udover forældre med

kan skolen rådgive dig.

forældremyndighed kan andre efter

Inden valget bliver der på hver skole

samtykke for

udfærdiget valglister over de

forældremyndighedsindehaveren også

stemmeberettiget og hvem der kan

stille op. Det drejer sig om

stille op til valget. Disse vil ligge til

 plejeforældre, der har haft barnet i

gennemsyn på skolens kontor, og du

pleje mindst et år

kan henvende dig der for at få at vide,
om du er optaget på valglisten

Hvordan vælges skolebestyrelsen

Kan kandidaterne ikke blive enige, skal

I løbet af april indkaldes alle forældre til

der afholdes valg. Valget foregår som

et valgmøde på skolen. På mødet giver

enkeltmandsvalg, hvor de kandidater,

ledelsen en redegørelse for valgets

der får fleste stemmer, bliver valgt ind.

regler.

Resten betragtes som suppleanter i

Kandidater har mulighed for at stille op

rækkefølge efter det antal stemmer de

på selve mødet, hvis de ikke allerede er

har fået.

opstillede.
Kandidaterne kan præsentere sig og

Datoer for afstemningsperioden vil

skolens forældre kan stille spørgsmål.

fremgå af kommunens hjemmeside og
af hjemmesiderne på de enkelte skoler.

I 2018 er sidste frist for
kandidatopstilling den 20. april.

De nyvalgte medlemmer af

Man kan således stille op både før,

skolebestyrelserne tiltræder den 1.

under og efter valgmødet.

august 2018.

Hvis der ikke er flere kandidater end
der er pladser i skolebestyrelsen,
inklusiv suppleanter, kan kandidaterne
blive enige om et fredsvalg.

Skolebestyrelsesvalget –
Dit barns skole har brug for dit engagement!

Af Børne- og Skoleudvalgsformand

brugerdemokrati at Byråd og Børne-

Per Frost Henriksen

og Skoleudvalg får et kvalificeret medog modspil fra skolebestyrelserne.

Stil op til skolebestyrelsesvalget
Skolen er en vigtig del af familiens

Samarbejdet med forældrene

hverdag. Du kan støtte dine børns

Man ved, at samarbejdet med

skole ved at stille op som kandidat

forældrene og forældrenes

eller ved at møde op til valgmødet

engagement i børnenes skolegang er

samt ved at afgive din stemme.

vigtigt for børnenes succés i skolen.

Har du mod på og lyst til at engagere

Skolebestyrelsen skal med den nye

dig i udviklingen af dine børns skole,

folkeskolelov fastsætte principper bl.a.

bør du absolut melde dig som kandidat

for samarbejdet mellem skole og hjem

til skolebestyrelsesvalget.

og skolens og forældrenes ansvar i
samarbejdet og skal være med til at

Skolebestyrelserne har med vores

give bud på nye måder at opdyrke og

decentraliserede skolevæsen en

udvikle samarbejdet.

afgørende indflydelse på skolens
dagligdag og virksomhed og dermed

Med venlig hilsen

også på børnenes skolegang. Det er af

Per Frost Henriksen

stor betydning for kommunens

Skolebestyrelsesvalget –
Skoler i udvikling
Af Lina Thieden, Direktør for Børn,

fællesskabet og udvikle rammer og

Kultur og Sundhed

værktøjer, der understøtter inklusion
og undervisningsdifferentiering.

Vi er i Fredensborg Kommune stolte af
det samarbejde vi har med vores

Evaluering og tilsyn

skolers skolebestyrelser.

De nye skolebestyrelser skal forholde
sig aktivt til evaluering af skolerne og

Samarbejde

tilsynet med skolernes virksomhed.

Skolen skal løse sin opgave i sam-

At være med til at opstille mål,

arbejde med forældrene, og

vurdere målopfølgning og udforme

folkeskoleloven angiver en række

indsatser for skolens udvikling, vil

områder, hvor forældrene skal have

være en spændende udfordring for de

indflydelse.

nye skolebestyrelser.

Det er klart, at en del af dette
samarbejde sker i samspillet mellem

Bak op om valget

den enkelte lærer eller lærergruppe og

Der er med disse indsatsområder lagt

de enkelte forældre, men på mange

op til en skolebestyrelsesperiode med

områder er det forældrenes

mange spændende udfordringer.

repræsentanter – skolebestyrelsen –

Derfor er det vigtigt, at der bakkes op

der er samarbejdspartneren.

om valget til skolebestyrelserne.

Inklusion

Med venlig hilsen

Man ved, at det har store

Lina Thieden

omkostninger for børn og unge at blive

Direktør

udskilt. Alle har bedst af at høre til i
det almene, i det ”store” fællesskab.
Derfor skal folkeskolen være
inkluderende, noget der også
understøttes af forskning.
I Fredensborg kommune har vi hele
tiden være fokus på at fastholde

Kontakt
Spørgsmål kan stilles til
Center for Læring, Fritid og Sundhed
72565000
Eller
Direkte til skolen

Fredensborg Kommune

