
 

 

 

 

 

Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser  

Jf. Folkeskolelovens § 43, stk. 1 fastsætter kommunalbestyrelsen regler om valg af 

forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen efter godkendelse af de berørte 

skolebestyrelser.  

I henhold til Lov om folkeskolen, (LBK nr. 521 af 27/05/2013) samt 

Skolebestyrelsesbekendtgørelse (BEK nr. 28 af 14/01/2014) fastsættes følgende 

regler for skolebestyrelsesvalg i Stevns Kommune.  

Kapitel 1 

Valgbestyrelsen 

§ 1. Valgbestyrelsen består af skolens leder, formanden for den afgående 

skolebestyrelse samt et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse. 

Derudover udpeger Kommunalbestyrelsen en formand til valgbestyrelsen. Ved nye 

skoler, der oprettes i valgperioden, udpeger kommunalbestyrelsen i stedet for 

formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af 

skolebestyrelsen to repræsentanter blandt forældrene til de børn, der er indskrevet 

ved skolen.  

 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator.  

 

Stk. 3. Valgbestyrelsen sørger for, at der senest d. 31. marts informeres hjemmene 

generelt og skriftligt om valgene til skolebestyrelserne på den sædvanligt benyttede 

måde.  

Kapitel 2 

Valglisten 

§ 2. Skolens leder sørger for, at der udarbejdes en liste over personer, der er 

valgberettigede eller har fået tillagt valgret og valgbarhed. Valglisten skal være 

udarbejdet senest 3 uger før valgmødet.  
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§ 3. Der skal gives indehavere af forældremyndigheden mulighed for ved henvendelse 

til skolen at sikre sig, at de er opført på valglisten.  

 

Stk. 2. Valgbestyrelsen træffer afgørelse snarest muligt, om vedkommende har ret til 

at blive optaget på valglisten.  

 

Stk. 3. Valgbestyrelsen fastsætter fristen for henvendelse til skolen angående 

optagelse på valglisten. Fremsættes der ønske om optagelse på valglisten efter 

udløbet af fristen, tager valgbestyrelsen stilling til, om det vil være praktisk muligt at 

imødekomme ønsket.  

 

Stk. 4. Valgbestyrelsen kan forlange dokumentation for, at betingelserne for at blive 

optaget på valglisten er opfyldt.  

 

Kapitel 3 

Kandidatopstilling og valgmøde 

§ 4. Afholdelse af valgmøde skal være gennemført senest den 2. torsdag i april og 

senest 5 uger før fristen for aflevering af stemmer ved en eventuel afstemning.  

 

Stk. 2. Senest 1 uge før valgmødets afholdelse sørger valgbestyrelsen for, at mødet 

offentliggøres som minimum på skolens hjemmeside eller en fælles hjemmeside for 

kommunens skoler.  

 

Stk. 3. På mødet og forinden mødets afholdelse skal alle kandidater have adgang til at 

beskrive deres holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde.  

 

Stk. 4. Valgbestyrelsen fastsætter rammerne for valgmødets afholdelse, 

kandidaternes valgmateriale samt frist for udsendelse.  

 

Stk. 5. Valgbestyrelsen kan på skolens hjemmeside offentliggøre det i stk. 4 nævnte 

materiale med kandidaternes beskrivelse af holdninger og synspunkter til 

skolebestyrelsens arbejde.  
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Stk. 6. Sidste frist for optagelse på kandidatlisten er den 10. dag efter valgmødet og 

sker ved henvendelse til skolens leder.  

 

§ 5 Opstilling af kandidater kan besluttes på forældremøder.  

 

Stk. 2. Kandidater som opstilles på forældremøder, indberettes så vidt muligt til 

skolens leder senest 14 dage før opstillingsmødet. Der kan ske kandidatopstillinger 

helt frem til opstillingsmødets afholdelse. 

  

Stk. 3. På mødet og forinden mødets afholdelse skal alle kandidater have adgang til at 

beskrive deres holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde.  

 

Stk. 4. Valgbestyrelsen fastsætter rammerne for mødets afholdelse, kandidaternes 

valgmateriale samt frister for udsendelse.  

 

Stk. 5. Valgbestyrelsen kan på skolens hjemmeside offentliggøre det i stk. 4 nævnte 

materiale med kandidaternes beskrivelse af holdninger og synspunkter til 

skolebestyrelsens arbejde.  

 

Stk. 6. Senest 1 uge før mødet sørger valgbestyrelsen for, at mødet offentliggøres 

som minimum på skolens hjemmeside eller en fælles hjemmeside for kommunens 

skoler.  

 

§ 6. Hvis valgbestyrelsen ikke umiddelbart kan godkende en kandidatopstilling som 

gyldig, fastsætter valgbestyrelsen en rimelig frist for afhjælpning af eventuelle 

mangler ved opstillingen.  

 

Kapitel 4 

Fredsvalg 

§ 7. Senest 3 uger før afstemningen skal være afsluttet, kan der mellem kandidaterne 

aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis:  

1) Alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette.  

2) Valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne.  
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Stk. 2. Ved fredsvalg til skolebestyrelser med forskudte valg betragtes de øverste i 

opstillingsrækkefølgen svarende til det antal pladser, der er på valg, som valgte, mens 

resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet.  

 

Stk.3. Valgbestyrelsen underretter de valgte og stedfortræderne om valget. Resultatet 

meddeles til kommunalbestyrelsen, der bekendtgør resultatet på den sædvanligt 

benyttede måde.  

 

Kapitel 5 

Afstemning 

§ 8. Er betingelserne for fredsvalg, ikke opfyldt, holdes der afstemning.  

Stk. 2. Afstemningen sker elektronisk via internettet.  

 

§ 9. Det nødvendige stemmemateriale i form af elektronisk stemmeseddel og 

stemmevejledning tilvejebringes ved valgbestyrelsens foranstaltning. Stemmesedlen 

udarbejdes på grundlag af de indgivne og godkendte kandidatopstillinger.  

 

§ 10. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at afstemningen tilrettelægges i 

overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger.  

 

§ 11. Valgbestyrelsen sørger for, at der gives hjemmene skriftlig orientering om 

valget.  

 

Stk. 2. Valgbestyrelsen fastsætter fristen for aflevering af stemmer  

 

§ 12. Ved forskudte valg til skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter vælges 

fire forældrerepræsentanter til valghandlingen til det ordinære valg og tre 

forældrerepræsentanter to år efter.  

 

§ 13. Hver stemmeberettigede kan afgive én stemme  

 

§ 14. Alt stemmemateriale, skolen modtager, gemmes, indtil fristen for klager over 

valget er udløbet.  
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Kapitel 6 

Opgørelse af valget 

§ 15. Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen 

for stemmeafgivelse.  

 

§ 16. Kandidaterne placeres i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal. I tilfælde 

af stemmelighed afgøres placeringen i rækkefølgen ved lodtrækning.  

 

Stk. 1. Ved skolebestyrelser med forskudte valg betragtes de med flest stemmer og 

som er svarende til det antal pladser, der er på valg jf. § 12 som valgte, mens resten 

betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de har fået stemmer.  

 

§ 17. Valgbestyrelsen underretter de valgte repræsentanter og stedfortrædere om 

valget. Afstemningens resultat meddeles til kommunalbestyrelsen, der bekendtgør 

resultatet på den sædvanligt benyttede måde.  

 

Kapitel 7 

De nye skolebestyrelsers tiltræden 

§ 18. Når valgene er afsluttet, indkalder skolens leder den nye skolebestyrelse til 

konstituerende møde, herunder valg af formand.  

 

Stk. 2. Indtil der er valgt en formand, ledes det konstituerende møde af den 

forældrerepræsentant, der længst har været medlem af skolebestyrelsen. Står flere i 

så henseende lige, går den ældre forud for den yngre. Hvis ingen af 

forældrerepræsentanterne har været medlem af skolebestyrelsen tidligere, ledes 

mødet af den ældste af forældrerepræsentanterne.  

 

§ 19. De nye skolebestyrelser tiltræder hvervet den 1. august efter afslutningen af 

skolebestyrelses-valgene, og de hidtidige forældrerepræsentanter fratræder hvervet 

den 31. juli ved udløbet af valgperioden.  

 

Stk. 2. I tilfælde, hvor valget som følge af omvalg ikke er afsluttet på 

tiltrædelsestidspunktet, tiltræder de nye skolebestyrelser snarest muligt.  
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Kapitel 8 

Øvrige bestemmelser ved skolebestyrelsesvalg 

§ 20. Klager over valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser, herunder om 

afslag på optagelse på valglisten, skal indgives skriftligt inden 10 dage efter valgets 

endelige opgørelse til kommunalbestyrelsen.  

 

§ 21. Ved eventuelle omvalg fastsætter kommunalbestyrelsen dagen for afslutning af 

eventuel afstemning. Omvalg holdes i øvrigt efter samme regler som nævnt i kapitel 3 

og 5.  

 

§ 22. Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning meddele fritagelse, hvis den 

opstillede kandidat på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt 

hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for 

opstillingen.  

 

Kapitel 9 

Ikrafttrædelse 

§ 23. Valgreglerne træder i kraft den XX.XX 2014 og har virkning for 

skolebestyrelsesvalg, der afholdes med henblik på valg af medlemmer med funktion 

fra 1. august 2014 eller senere. 

 


