Skolebestyrelsesvalg 2018, Løjtegårdsskolen
Orientering om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen.
Skolebestyrelsens sammensætning.
Ved skolebestyrelsesvalget skal der vælges en skolebestyrelse bestående af syv forældrerepræsentanter valgt af og blandt skolens forældrekreds. Ved skoler med forskudt
valgperiode, vil der normalt være færre på valg til skolebestyrelsen. Ved Løjtegårdsskolen
skal der ved dette skolebestyrelsesvalg vælges 7 nye medlemmer.
Herudover består skolebestyrelsen af to medarbejderrepræsentanter valgt af og blandt
skolens medarbejdere og to elevrepræsentanter valgt af og blandt skolens elever. Alle
medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret.
Efter den nyvalgte skolebestyrelses indtræden pr. 1.8.2018 har denne mulighed for at
ansøge Kommunalbestyrelsen om udvidelse af skolebestyrelsen med op til 2 yderligere
repræsentanter fra det lokale erhvervs- eller foreningsliv. Særskilt procedure herom er
endelig godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 5.10.2017.
Formanden for skolebestyrelsen vælges blandt forældrerepræsentanterne.
Valgperiode og tidspunkt for valg.
Forældrerepræsentanternes valgperiode er 4 år. Den nyvalgte skolebestyrelse tiltræder d.
1.8.2018.
I tilfælde af afstemningsvalg er afslutningen af afstemning fastsat til 25.5.2014, kl. 15.00.
Stemmeret, valgret og valgbarhed for forældrerepræsentanter
Stemmeberettigede er de, der er optaget på valglisten. (Skolens forældrekreds, som er de
personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i
skolen samt af og blandt de personer, der tillægges valgret og valgbarhed). Valgret og
valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er endeligt fastlagt inden
valget.
Periode for optagelse på valglisten er d.12.3.-23.3.2018. Valgmøde afholdes i
perioden 16.4.-20.4.2018.
Forældre, der er ansat ved skolen og underlagt skolelederens kompetence er ikke
valgbare.
Valgansvarlig - valgbestyrelse
Skolebestyrelsesvalget ledes af en valgbestyrelse, bestående af Løjtegårdsskolens leder
Sussie Nørsø som formand, formanden for den siddende skolebestyrelse Michael Flies
von Linstow og et forældrevalgt medlem af den siddende skolebestyrelse. Valgbestyrelsen
godkender kandidatopstillinger og kan i særlige tilfælde dispensere for de fastlagte
tidsfrister.
Valgmøde Der afholdes valgmøde på Løjtegårdsskolen d. 18.04.2018 kl. 17.00 på
personalerummet.

32376/18

Side 1

Kandidatopstilling
Kandidatopstilling sker ved henvendelse til skolens leder senest en uge efter valgmødet.
Skoleledelsen informerer om de rammer, som valgbestyrelsen har lagt for eventuelt præsentationsmateriale, som ønskes udsendt til forældre i forbindelse med gennemførelse af
valg. Kandidater bedes specielt meddele skolens leder, hvor vidt eventuelt præsentationsmateriale ønskes bragt på skolens hjemmeside.
Fredsvalg
Senest den 2.5.2018, kan der mellem kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge med
henblik på fredsvalg.
Fristen for aftale om fredsvalg kan udsættes af valgbestyrelsen, hvis den har fastsat
en frist for afhjælpning af eventuelle mangler.
Ved fredsvalg betragtes de syv øverste i opstillingsrækkefølgen som valgte, mens resten
betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet.
Valg
Er betingelserne for fredsvalg ikke opfyldt, holdes der digital afstemning. Hjemmene
orienteres om afstemningen, og der udsendes stemmemateriale mindst en uge før fristen
for aflevering af stemmer.
Den nødvendige information og vejledning tilvejebringes ved valgbestyrelsens
foranstaltning.
I tilfælde af afstemningsvalg er afstemningsperioden fastsat til 9.5.2018-25.5.2018.
Afstemningen slutter d. 25.5.2018, kl. 15.00.
Opgørelse af valget
Valgbestyrelsen foranlediger optælling straks efter udløbet af fristen for afstemning.
Valgbestyrelsen underretter de valgte og Kommunalbestyrelsen om valgets resultat.
Klager over valg
Fristen for klager er syv dage efter valgets endelige opgørelse. Klager rettes til
valgbestyrelsen.
Bekendtgørelse af valgresultat
Valgresultatet offentliggøres på skolens hjemmeside og på ”Forældreintra” ved valgets
afslutning.
Skolebestyrelsens konstituering
Skolens leder indkalder til konstituerende møde, når valget er afsluttet i perioden d. 11.6.21.6.2018.
Tiltrædelse
Skolebestyrelsen tiltræder 1. august 2018 ved skoleårets begyndelse.

Venlig hilsen
Valgbestyrelsen
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