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VALG TIL SKOLEBESTYRELSERNE
Den nye skolestruktur i Odsherred Kommune er en realitet fra 1. august 2019.
Derfor skal der holdes ekstraordinære skolebestyrelsesvalg for de 4 nye folkeskoler. Sammensætningen af skolebestyrelserne er besluttet af Byrådet den
26. marts 2019.
Hvis du er i tvivl om reglerne er du velkommen til at kontakte
•
•
•
•

Asnæs, Fårevejle og Hørve skoler
skoleleder Jørgen Schandorff, joscl@odsherred.dk
Egebjerg, Nykøbing og Odden skoler,
skoleleder Helle Bender Justesen, hebju@odsherred.dk
Vig Skole (indtil 1. maj), Jørgen Schandorff
Højby Skole (indtil 1. maj), Helle Bender Justesen

Søren Witt

Formand for
Børne- og Uddannelsesudvalget
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SÅDAN SAMMENSÆTTES SKOLEBESTYRELSERNE
Skolebestyrelsen på Egebjerg Skole og SFO samt Dagtilbud,
Nykøbing Skole og SFO og Odden Skole og SFO samt Dagtilbud
3 forældre
fra
Nykøbing Skole
0.-4. klasse

3 forældre
fra
Nykøbing Skole
5.-9. klasse

2 forældre
fra
Odden Skole
0.-6. klasse

2 forældre
fra
Dagtilbuddet
Odden

2 forældre
fra
Egebjerg Skole
0.-6. klasse

2 forældre
fra
Dagtilbuddet
Egebjerg

1 medarb.
fra
Nykøbing Skole
0.-4. klasse

1 medarb.
fra
Nykøbing Skole
5.-9. klasse

1 medarb.
fra
Odden Skole
0.-6. klasse

1 medarb.
fra
Dagtilbuddet
Odden

1 medarb.
fra
Egebjerg Skole
0.-6. klasse

1 medarb.
fra
Dagtilbuddet
Egebjerg

1 elev
fra elevrådet
på
Nykøbing Skole
0.-4. klasse

2 elever
fra elevrådet
på
Nykøbing Skole
5.-9. klasse

1 elev
fra elevrådet
på
Odden Skole
0.-6. klasse

1 elev
fra elevrådet
på
Egebjerg Skole
0.-6. klasse
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Skolebestyrelsen på Højby Skole og SFO
5 forældre
fra
Højby Skole
0.-9. klasse

2 medarb.
fra
Højby Skole
0.-9. klasse

2 elever
fra elevrådet
på
Højby Skole
0.-9. klasse

Skolebestyrelsen på Vig Skole og SFO
4 forældre
fra
Vig Skole
0.-9. klasse

1 forælder
fra
Spec.Vig Skole
0.-9. klasse

2 medarb.
fra
Vig Skole
0.-9. klasse

2 elever
fra elevrådet
på
Vig Skole
0.-9. klasse

Skolebestyrelsen på Asnæs Skole og SFO, Fårevejle Skole og SFO
og Hørve Skole og SFO
3 forældre
fra
Hørve Skole
0.-6. klasse

3 forældre
fra
Asnæs Skole
0.-9. klasse

3 forældre
fra
Fårevejle Skole
0.-9. klasse

2 forældre
fra
Skolens
Spec.tilbud

1 medarb.
fra
Asnæs Skole
0.-9. klasse

1 medarb.
fra
Fårevejle Skole
0.-9. klasse

1 medarb.
fra
Hørve Skole
0.-6. klasse
inkl. Spec.

1 elev
fra elevrådet
på
Hørve Skole
0.-6. klasse

1 elev
fra elevrådet
på
Asnæs Skole
0.-9. klasse

1 elev
fra elevrådet
på
Fårevejle Skole
0.-9. klasse
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HVEM KAN STEMME - OG HVEM KAN VÆLGES
SOM FORÆLDREREPRÆSENTANT
Stemmeberettiget og valgbar er alle personer, der har forældremyndigheden over børn indskrevet i skolen. Ved kontakt til skolens kontor kan
du tjekke, at du er registreret med valgret til skolebestyrelsesvalget.
Ud over forældremyndighed kan følgende forhold give valgret og
valgbarhed, hvis man:
• har et barn i pleje og forældremyndighedsindehaveren har givet
sin tilladelse
• har indgået ægteskab med en, der har forældremyndigheden og
denne giver sin tilladelse
• er stedforælder til en elev og forældremyndighedsindehaveren
giver sin tilladelse
• er ikke samboende biologisk far eller mor til et barn, og ikke har
forældremyndighed over barnet
Hvis et af ovenstående forhold er gældende, og og du ønsker at blive
registreret med valgret, skal du selv bede skolelederen om at blive
registreret.
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24.- 2.
APRIL

MAJ

ORIENTERINGSMØDER
Vi holder orienteringsmøder om skolebestyrelsesvalg på de enkelte
skoler på følgende tidspunkter:
Onsdag den
Torsdag den
Tirsdag den
Torsdag den

24.
25.
30.
2.

april
april
april
maj

Fårevejle
Asnæs
Hørve
Vig

kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00

Onsdag den
Tirsdag den
Onsdag den
Torsdag den

24.
30.
1.
2.

april
april
maj
maj

Egebjerg
Odden
Nykøbing
Højby

kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
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2.
L. 1

KANDIDATER
Hvis man gerne vil vælges til skolebestyrelsen, skal man opstilles på
en kandidatliste. Der skal laves mindst én kandidatliste for hver skoleafdeling.

LISTE
KANDIDAT
Nordskolen
n
- Anders Olse
sen
- Berit Han
en
- Carl Sørens

Jeg vil gerne i
skolebestyrelsen
på Sydskolen.
Venlig hilsen
Frederik Fransen

Der kan være et eller flere navne på en kandidatliste. Kandidatlisten
skal være underskrevet af de, der er kandidater på listen.
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9.-23.
MAJ

AFSTEMNING
Hvis der onsdag den 8. maj kun er indkommet én kandidatliste fra
hver skoleafdeling, er den eller de, der står øverst på listen, valgt.
Hvis der er flere kandidatlister, afholdes der valg. Afstemningen foregår
elektronisk, og du vil få nærmere besked på Forældreintra.
Forældre til kommende skolestartere skal afgive deres stemme på skolens kontor, da de endnu ikke har adgang til forældreintra.
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4.
JUNI

KLAGE
Valgresultatet offentliggøres på forældreintra tirsdag den 28. maj.
Hvis du vil klage over valgets afholdelse, skal du klage til Byrådet i Odsherred Kommune senest tirsdag den 4. juni.
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ORDLISTE

Afstemning:

Hvis der er opstillet flere kandidatlister, end der er
pladser i skolebestyrelsen, skal der holdes afstemning.
Afstemningen foregår elektronisk.

Fredsvalg:

Hvis der kun er opstillet det antal kandidater, der skal
sidde i skolebestyrelsen, bliver de opstillede kandidater
valgt, uden der afholdes afstemning.

Kandidater:

Forældre, der lader sig opstille til valget.

Kandidatliste:

Liste over kandidater inden for et valgområde.

Klage:

Der kan klages over valget til Byrådet.

Konstituerende møde: Det første møde i den nyvalgte skolebestyrelse. Her
vælges formand mv.
Valgbarhed:

De forældre, der kan vælges til bestyrelse. Medarbejdere på skolen, kan ikke vælges som forældrerepræsentanter.

Valgret:

Forældre med forældremyndighed over elever har stemmeret til skolebestyrelsen. Andre har også stemmeret
efter nærmere regler.
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