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BEKENDTGØRELSEN AF 14. SEPTEMBER 2017
På baggrund af Bekendtgørelsen om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i
folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i
folkeskolen, nr. 1074 af 14. september 2017 fastsættes reglerne for valg til skolebestyrelse i
dette bilag.
Bilaget skal indeholde:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Hvem har ansvaret for gennemførelse af valget
Valgtidspunkt
Afstemning herunder muligheden for elektronisk afstemning
Muligheden for fredsvalg
Opgørelse af valget
Klager over valget
Skolebestyrelsens konstituering og tiltræden
Suppleringsvalg
Bekendtgørelsen af valgets resultat
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KAPITEL 1
GENERELT OM VALGENE M.V.

§ 1. Byrådet søger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser ved
folkeskolerne i Vesthimmerlands Kommune.
§ 2. Ordinære valg gennemføres efter, at der har været holdt kommunale og regionale
valg, og de skal være afsluttet senest 31. maj det følgende år. Eventuel afstemning efter
kapitel 6 (i dette bilag) afsluttes den anden torsdag i maj. Ved udgivelsen af i 2017
(nr.1074) er der sket regelforenklinger i forhold til valgbekendtgørelsen af 2010 (nr. 114). I
Valgbekendtgørelsen af 2017 er der foretaget en regelforenkling og afbureaukratisering,
hvilket betyder, at den detaljerede tidsramme er udeladt.
Vesthimmerlands Kommune anbefaler, at tidsrammen for afholdelse af
skolebestyrelsesvalg afvikles efter tidsfristerne i Bekendtgørelsen nr. 114 af 26. januar 2010,
jf. kapitel 4.
Stk. 2. Ordinære valg omfatter valg af 7 forældrerepræsentanter og på
Vestermarkskolen 5 forældrerepræsentanter.
§ 3. Der afholdes forskudt valg 2 år efter de ordinære valg. Forskudte valg skal være
afsluttet senest den 31. maj det år, valget afholdes. Eventuel afstemning efter kapitel 6
afsluttes den anden torsdag i maj.
Stk. 2. Forskudte valg omfatter, ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter, 3
pladser i bestyrelsen og ved bestyrelser med 5 forældrerepræsentanter
(Vestermarkskolen) 2 medlemmer.
§ 3a. Der kan afholdes 2- årige valg jf. folkeskolelovens § 42 stk. 12. Valgperioden er 2 år
for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske det, eller for alle
forældrerepræsentanter på en skole.

VALGBESTYRELSEN
§ 4. Valgbestyrelsen består af skolens leder som formand for valgbestyrelsen, formanden
for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående
skolebestyrelse. Byrådet kan herudover udpege et medlem til valgbestyrelsen og kan
beslutte, at vedkommende skal være formand.
Stk. 2. Forvaltningen udpeger en central kommunal koordinator.
Stk. 3. Valgbestyrelsen sørger for, at der senest 3 måneder før afslutningen af perioden
for en eventuel afstemning, jf. § 18, stk. 1, gives hjemmene skriftlig meddelelse på den
sædvanligt benyttede måde om de i § 5 nævnte forhold.
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§ 5. Forvaltningen bekendtgør før afholdelse af valg af forældrerepræsentanter til
skolebestyrelser:
1. Hvornår indehavere af forældremyndigheden ved henvendelse til skolen har
mulighed for at sikre sig, at de er opført på valglisten, jf. § 7, stk. 1.
2. Hvornår interesserede, jf. 6 i skolebestyrelsesbekendtgørelsen, kan rette
henvendelse til skolen om optagelse på valglisten, jf. § 7, stk. 1.
3. Eventuelt tidspunktet for afholdelse af valgmødet til skolebestyrelsen, jf. § 9.
4. Perioden for en eventuel afstemning, jf. kapitel 6.

KAPITEL 3
VALGLISTEN
§ 6. Skolens leder sørger for, at der udarbejdes en liste over personer, der er
valgberettigede, jf. § 5 i skolebestyrelsesbekendtgørelsen, eller har fået tillagt valgret og
valgbarhed efter § 6 i skolebestyrelsesbekendtgørelsen. Valglisten skal være udarbejdet
senest 3 uger før valgmødet, jf. § 9.
§ 7. Der skal gives indehavere af forældremyndigheden mulighed for ved henvendelse til
skolen at sikre sig, at der er opført på valglisten. Tilsvarende skal personer, der ønsker
valgret og valgbarhed efter § 6 i skolebestyrelsesbekendtgørelsen, have mulighed for at
blive optaget på valglisten.
Stk. 2. Valgbestyrelsen træffer afgørelse snarest muligt, om vedkommende har ret til at
blive optaget på valglisten.
Stk. 3. Valgbestyrelsen kan fremsætte en frist for henvendelse til skolen angående
optagelse på valglisten efter stk. 1. 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.

5

KAPITEL 4
KANDIDATOPSTILLING OG VALGMØDE
§ 8. Byrådet kan beslutte, at opstilling af kandidater skal eller kan besluttes på
forældremøder.
Stk. 2. Kandidater som opstilles på forældremøder efter stk. 1, indberettes til skolens
leder inden en Byrådet nærmere fastsat tid.
§ 9. Hvis Byrådet ikke har truffet beslutning i henhold til § 8 indkalder valgbestyrelsen de
valgberettigede ved skolen til et valgmøde, hvor valgbestyrelsen giver vælgerne en
orientering om de regler, der gælder for valget. Valgmødet holdes senest 5 uger før fristen
for afleveringen af stemmer ved en eventuel afstemning, jf. § 19, stk. 1.
Stk. 2. Efter orientering gives der de fremmødte vælgere mulighed for at drøfte
kandidatopstillingerne og indlevere yderligere kandidatopstillinger, jf. § 11, stk. 1.
Stk. 3. På valgmødet har alle kandidater adgang til at beskrive deres holdninger og
synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde.
§ 10. Senest 1 uge før valgmødet udsender valgbestyrelsen til hjemmene skriftlig
meddelelse om valgmødet og eventuelt et materiale, jf. § 11, stk. 2.
Stk. 2. Senest 1 uge før valgmødet sørger valgbestyrelsen for, at den skriftlige
meddelelse om valgmødet offentliggøres på skolens hjemmeside og på AULA.
§ 11. Kandidatopstilling sker ved henvendelse til skolens leder senest 10. dag efter
valgmødet eller den i § 8, stk. 2. fastsatte tidsfrist.
Stk. 2. Kandidater, der opstilles inden en af valgbestyrelsen fastsat frist før valgmødet,
skal have mulighed for at beskrive deres holdninger og synspunkter vedrørende
skolebestyrelsens arbejde i det materiale, valgbestyrelsen udsender til hjemmene før
valgmødet, jf. § 10. Valgbestyrelsen fastsætter tidsfristen for kandidaternes aflevering af
beskrivelse af holdninger og synspunkter til skolebestyrelsens arbejde og kan fastsætte
grænser for omfanget heraf.
Stk. 3. Valgbestyrelsen kan offentliggøre det i stk. 2 nævnte materiale på skolens
hjemmeside og på AULA evt. sammen med den skriftlige meddelelse om valgmødet, jf.§
10, stk. 2.
§ 12. Ved skoler med specialklasser på mindst 3 klassetrin skal der opstilles mindst 1
repræsentant for forældrene til de pågældende børn.
Hvis skolen optager børn i skolens fritidsordning og udvidet skole fritidsordning (USFO), der
endnu ikke har nået den alder, hvor de kan indskrives i folkeskolen, jf. Folkeskoleloven § 3,
stk. 7. pkt. 2. skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant af og blandt forældrene til
disse børn. Dette gælder for forældre til børn i USFO/LBO og ikke forældre til børn i
MiniSFO.
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§ 13. Valgbestyrelsen sikrer, at vedkommende underrettes om opstillingen snarest muligt
efter den har modtaget opstillingen, jf. § 11, stk. 1, hvis kandidaten ikke selv har
underskrevet denne.
Stk. 2. Ønsker en kandidat ikke opstilling, skal vedkommende tilkendegive dette senest
den 10. dag efter underretningen, jf. stk. 1.
§ 14. Hvis valgbestyrelsen ikke umiddelbart kan godkende en kandidatopstilling som
gyldig, fastsætter valgbestyrelsen en rimelig frist for afhjælpning af eventuelle mangler
ved opstillingen.

KAPITEL 5
FREDSVALG
§ 15. Senest 3 uger før en eventuel afstemning skal være afsluttet, jf. §§ 2 og 3. 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.
§ 16. Valgbestyrelsen kan udsætte den i § 15 nævnte frist, hvis den har fastsat en frist for
afhjælpning af eventuelle mangler ved en opstilling, jf. § 14.
§ 17. Ved fredsvalg til skolebestyrelser betragtes de øverste i opstillingsrækkefølgen
svarende til det antal repræsentanter, som skal vælges, som valgte, mens resten
betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet.
På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant, jf. § 12 og en
repræsentant for forældrene til børn, der optages i skolens fritidsordning eller udvidet skole
fritidsordning (USFO) og disse mandater er på valg, skal et mandat dog altid tilfalde den
repræsentant for forældregruppen for specialklasserne og USFO, der står øverst i
opstillingsrækkefølgen, hvis rækkefølgen ikke giver mandat til en
specialklasserepræsentant/ USFO repræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter
/ USFO repræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte
repræsentant for forældregruppen.
Stk. 2. Valgbestyrelsen underretter de valgte og stedfortrædere om valget. Resultatet
offentliggørelse på skolernes hjemmesider.
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KAPITEL 6
AFSTEMNING
§ 18. Er betingelserne for fredsvalg, jf. §§ 15-16, ikke opfyldt, holdes der afstemning.
Hjemmene orienteres om afstemningen, jf. § 19, stk. 2, mindst 10 dage før fristen for
aflevering af stemmer, jf. § 19, stk. 1.
Stk. 2. Afstemningen sker ved, at hjemmene mindst 10 dage før fristen for aflevering får
adgang til stemmemateriale, der kan sendes til eller afleveres på skolen eller
undervisningstilbuddet, jf. § 19, stk. 1.
Stemmeafgivningen kan ske ved manuel eller elektronisk afstemning jf. § 22, i stedet for
ved brug af det i stk. 2 nævnte stemmemateriale.
§ 19. Forvaltningen bekendtgør på den sædvanligt benyttede måde fristen for aflevering
på skolen af stemmer, jf. § 2, stk. 1, § 2 stk. 4, § 3 stk. 1, § 28, stk. 1, § 29, stk. 1, § 30 stk. 2, og
§ 31 stk. 3.
Stk. 2. Valgbestyrelsen sørger for, at der gives hjemmene skriftlig orientering om valget.
Kandidaterne skal have mulighed for at beskrive deres holdninger og synspunkter
vedrørende skolebestyrelsens arbejde i det materiale, valgbestyrelsen udsender til
hjemmene. Valgbestyrelsen fastsætter tidsfristen for kandidaternes aflevering af
beskrivelse af holdninger og synspunkter til skolebestyrelsens arbejde og kan fastsætte
grænser for omfanget heraf.
Stk. 3. Valgbestyrelsen kan på skolens hjemmeside offentliggøre det i stk. 2 nævnte
materiale med kandidaternes beskrivelse af holdninger og synspunkter til skolebestyrelsens
arbejde.
§ 20. Det nødvendige stemmemateriale i form af stemmeseddel med tilhørende konvolut,
yderkuvert og stemmevejledning tilvejebringes ved valgbestyrelsens foranstaltning.
Stemmesedlen udarbejdes på grundlag af de indgivne og godkendte
kandidatopstillinger.
Stk. 2. Ved skolebestyrelser med 3 opstillede forældrerepræsentanter stemmes på 1
kandidat. Ved skolebestyrelser med mellem 4 og 7 opstillede forældrerepræsentanter
stemmes på 2 forskellige kandidater. Ved skolebestyrelser med flere end 7 opstillede
forældrerepræsentanter stemmes på 3 forskellige kandidater.
§ 21. Alt stemmemateriale, skolen modtager, opbevares, indtil fristen for klager over valget
er udløbet. Herefter kan det makuleres.
§ 22. Stemmeafgivning kan yderligere ske ved elektronisk afstemning via internettet under
forudsætning af:
1. Reglerne i §§ 19-21 finder tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af,
at afstemningen sker elektronisk.
2. Det er Byrådets ansvar, at afstemningen tilrettelægges i overensstemmelse med lov
om behandling af personoplysninger.
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KAPITEL 7
OPGØRELSE AF VALGET
§ 23. Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen for
nævnt i § 19, stk. 1, og under overværelse af eventuelle tilstedeværende vælgere.
§ 24. Kandidaterne placeres i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal. I tilfælde af
stemmelighed afgøres placeringen i rækkefølgen ved lodtrækning.
Stk. 2. De øverste i stemmerækkefølgen svarende til det antal repræsentanter, som skal
vælges, betragtes som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i rækkefølge
efter størrelse af deres stemmetal.
På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant, jf. § 12, stk. 1 og 2, og det
mandat er på valg, skal et mandat altid tilfalde den repræsentant for forældregruppen
for specialklasserne, der står øverst i rækkefølgen, hvis rækkefølgen ikke giver mandat til
en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes
tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for forældregruppen.
På skoler, hvor der skal udpeges en repræsentant for børn i skolens fritidsordning og
udvidet skole fritidsordning (USFO), der endnu ikke har nået den alder, hvor de kan
indskrives i folkeskolen, jf. skolebestyrelsesbekendtgørelsen § 3, stk. 7.2. pkt. og det mandat
er på valg, skal et mandat altid tilfalde den repræsentant for forældregruppen for USFO,
der står øverst i rækkefølgen, hvis rækkefølgen ikke giver mandat til en USFO
repræsentant. Ikke valgte USFO repræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere
for den valgte repræsentant for forældregruppen.
§ 25. Valgbestyrelsen underretter de valgte repræsentanter og stedfortrædere om valget.
Afstemningens resultat meddeles forvaltningen og offentliggøres på skolernes
hjemmesider.
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KAPITEL 8
DE NYE SKOLEBESTYRELSES TILTRÆDEN
§ 26. 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.
§ 27. De nye skolebestyrelser tiltræder hvervet den 1. august efter afslutningen af
skolebestyrelsesvalgene, 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, de nye skolebestyrelser snarest muligt. Byrådet fastsætter det
nærmere tidspunkt. De hidtidige repræsentanters hverv ophører tilsvarende dagen før de
nye forældrerepræsentanters tiltræden.

KAPITEL 9
ÆNDRINGER I VALGPERIODEN
§ 28. Der skal foretages nyvalg til skolebestyrelsen ved den skole, der modtager alle eller
en væsentlig del af eleverne fra en nedlagt skole, jf. Folkeskolelovens § 42, stk. 10.
Forvaltningen fastsætter dagen for afslutning af eventuel afstemning efter kapitel 6.
Stk. 2. I de tilfælde, hvor 2 skoler sammenlægges, fungerer alle
skolebestyrelsesmedlemmerne sammen indtil udløbet af de enkelte medlemmers
valgperiode, jf. Folkeskolelovens § 42, stk. 11.
§ 29. Hvis Byrådet træffer beslutning om oprettelse af fælles bestyrelse mellem flere
folkeskoler, jf. Folkeskolelovens § 24, stk. 3, mellem en folkeskole og et dagtilbud eller
fritidshjem, jf. lovens § 24a, eller mellem en folkeskole og en ungdomsskole, jf.
Folkeskolelovens § 24b, afholdes nyvalg. Forvaltningen fastsætter dagen for afslutning af
en eventuel afstemning efter kapitel 6.
Stk. 2. Hvis Byrådet har truffet beslutning, som nævnt i stk. 1, afgår de valgte
skolebestyrelsesmedlemmer på det tidspunkt, hvor den nyvalgte fælles bestyrelse i
henhold til Byrådets beslutning kan tiltræde for resten af den afgående bestyrelses
valgperiode, jf. Folkeskolelovens § 42, stk. 13.
§ 30. Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen eller dør, indtræder en stedfortræder
for resten af valgperioden, jf. § 10, stk. 1, i Skolebestyrelsesbekendtgørelsen.
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Hvis et medlem ønsker at udtræde af skolebestyrelsen fremsendes en skriftlig anmodning
til forvaltningen.
Stk. 2. Er der ved ledighed ingen stedfortrædere for skolebestyrelsens
forældrerepræsentanter, holdes der snarest muligt suppleringsvalg efter reglerne i dette
regelsæt med henblik på besættelse af den ledige plads i skolebestyrelsen for resten af
valgperioden og eventuelt valg af yderligere stedfortrædere. Forvaltningen fastsætter
dagen for afslutning af eventuel afstemning efter kapitel 6.

KAPITEL 10
ØVRIGE BESTEMMELSER VED SKOLEBESTYRELSESVALG
§ 31. Tvivlsspørgsmål vedrørende fremgangsmåden ved valget afgøres af Byrådet.
Stk. 2. 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 Byrådet.
Stk. 3. Ved omvalg kan kun de personer, der havde valgret ved det almindelige valg,
deltage. Forvaltningen fastsætter dagen for afslutning af eventuel afstemning efter kapitel
6. Omvalg holdes i øvrigt efter samme regler som nævnt i kapitel 6 og 7.
Stk. 4. Omvalg som følge af fejl i afstemningsproceduren herunder optælling afvikles
blandt de allerede opstillede kandidater.
Stk. 5. Omvalg som følge af fejl i processen (f.eks. valglisten, opstillingsproceduren,
afvikling af valgmøde eller afgørelse om fredsvalg) fører til omvalg, hvor proceduren
starter helt forfra.
Stk. 6. Valgbestyrelsen skal, inden afvikling af valghandling, udfærdige en retningslinje
for vurdering af gyldige stemmer. Heraf skal fremgå, at stemmer modtaget efter valgets
afslutning betragtes som ugyldige stemmer.
§ 32. Byrådet kan fravige kapitel 1-10 efter godkendelse fra skolebestyrelserne på de
skoler, som fravigelsen vedrører.

KAPITEL 11
IKRAFTTRÆDELSE
§ 33. Reglerne i dette bilag finder anvendelse for skolebestyrelsesvalg, der afholdes med
henblik på valg af medlemmer med funktion fra den 1. august 2022 eller senere.
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