Til forældre med børn indskrevet i Fursund Børnehus og Skole, Jebjerg
Børnehus og Skole, Breum Børnehave og Breum Skole
Mandag d. 12. marts 2018 kl. er der opstillingsmøde/valgmøde til vore nye
bestyrelse i lokalområde 3.
Alle forældre med børn i skolerne eller i børnehaverne kan opstilles og vælges.
Bestyrelsen træffer en række beslutninger, som har betydning for skolernes og
børnehavernes hverdag.
Valgret og valgbarhed
Bestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på
valgets tidspunkt har forældremyndighed (evt. delt forældremyndighed) over børn,
der er indskrevet i skolen.
Desuden tillægges der følgende personer valgret og valgbarhed, hvis de fremsætter
ønske herom over for skolelederen (citat fra Undervisningsministeriets
bekendtgørelse 28 af 14/01/2014):
1. Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen, i privat familiepleje
eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne har plejetilladelse eller godkendelse fra byrådet. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget.
Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget
2. Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et
barn, der er indskrevet i skolen, forudsat, at forældremyndighedsindehaverens
ægtefælle bor sammen med forældremyndighedsindehaveren og barnet. Det er
endvidere en forudsætning, at forældrene ikke har fælles forældremyndighed, og at
forældremyndighedsindehaveren giver sin tilslutning.
3. Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået og
vedkommende bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.
4. Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som
ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 3. Det er en
forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og der ikke
er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2.
Kan du vælges?
Alle, der har stemmeret, kan i princippet også blive valgt til medlem af bestyrelsen,
men der er undtagelser. F.eks. kan personer, der er ansat på skolen og er underlagt
skolelederens ledelse ikke vælges til forældrerepræsentant i bestyrelsen ved denne
skole, men kan deltage i valget som stemmeberettigede.
Opførelse på valglisten
Skolerne sørger for, at der udarbejdes en liste over personer, der er valgberettigede.

Valglister kan ses på alle skolerne på kontoret fra og med 5. februar til valgets
afslutning. Sidste frist for henvendelse om optagelse på valglisten er fredag d. 23.
februar.
Vil du vide mere om valget?
På mødet d. 12. marts 2018 efter humor-foredraget (se opslag på intra/daycare)
giver valgbestyrelsen en orientering om de regler, der gælder for bestyrelsesvalget.
Valgberettigede forældre kan deltage i orienteringsmødet. Valgbestyrelsen kan dog
med forsamlingens tilslutning give f.eks. lokalpressen tilladelse til at overvære
mødet uden taleret. Når mødet er slut kan de fremmødte drøfte indkomne forslag
til kandidater og evt. opstilling samt indlevere yderligere kandidatopstillinger.
Hvor og hvornår indleveres kandidatopstillinger?
Indlevering af kandidatopstilling
Kandidatopstilling sker ved henvendelse til skolens kontor før valgmødet, på
valgmødet eller senest 10. dagen efter valgmødet. Kandidatopstillinger skal være
indleveret til et af skolernes kontorer senest fredag d. 23. marts kl. 15.00.
Valg
Fredsvalg
Hvis kandidaterne senest 2 uger efter valgmødet skriftlig meddeler valgbestyrelsen,
at der mellem kandidaterne er aftalt en opstillingsrækkefølge, afholdes der ikke
valg. Dette er under forudsætning af, at valgbestyrelsen kan godkende
kandidatopstillingen. Derudover må ingen af kandidaterne have tilkendegivet et
ønske om fritagelse for opstilling. Sidste frist for dette er d. 4. april 2018.
Afholdelse af valg
Er betingelserne for fredsvalg ikke opfyldt, holdes der valg d. 8. maj 2018.
Hvornår tiltræder den nye bestyrelse?
Tiltræden
Den nye bestyrelse tiltræder 1. august 2018

Med venlig hilsen
Lederteamet i lokalområde 3.

