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Bilag 2 til styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler 

Valg til skolebestyrelsen

Indledning 
Bestemmelserne nedenfor er funderet i bestemmelserne i Folkeskolelovens § 43 
og bekendtgørelse nr. 1074 af 14/09/2017 ”Bekendtgørelse om valg af 
forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og 
elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen”.
 
Ansvar for gennemførelse af valget 
Kommunalbestyrelsen 
Kommunalbestyrelsen sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til 
skolebestyrelserne ved folkeskolerne i Herlev Kommune. 

Center for Dagtilbud og Skole
Center for Dagtilbud og Skole er ansvarlig for afgørelse af tvivlsspørgsmål ved 
valget. 

Skolelederen 
Skolelederen er ansvarlig for gennemførelsen af valget af forældrerepræsentanter 
ved skolen i samarbejde med valgbestyrelsen, der består af den afgående 
formand for skolebestyrelsen, et forældrevalgt medlem af den afgående 
skolebestyrelse og et medlem af Kommunalbestyrelsen.

Skolelederen har ansvar for stedfortræderes indtræden samt iværksættelse og 
gennemførelse af eventuelt suppleringsvalg. 

Valgtidspunkt 
Ordinære valg 
Ordinære valg gennemføres efter, at der har været holdt kommunalvalg, og de 
skal være afsluttet senest 31. maj det følgende år. Eventuel afstemning afsluttes 
den anden torsdag i maj. 

Skolebestyrelsens konstituerende møde skal være afholdt senest ved udgangen 
af den første uge i juni. 

Forskudte valg 
Skolebestyrelsen kan beslutte at afholde forskudte valg, jf. Styrelsesvedtægten § 
2.

Forskudte valg skal være afsluttet senest den 31. maj det år, hvor valget afholdes. 
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Opstilling af forældrekandidater 
Opstilling af forældrekandidater kan ske på et valgmøde eller elektronisk f.eks. 
ved brug af SkoleIntra. De opstillede kandidater skal have mulighed for at 
beskrive deres synspunkter og holdninger vedrørende skolebestyrelsens arbejde. 
Valgbestyrelsen fastsætter en frist for opstilling af kandidater, som ligger senest 
to dage før, kandidaterne kan aftale fredsvalg, således at kandidaterne kan gøres 
bekendte med hvilke kandidater, der er opstillet. 

Orientering af forældre 
Valgbestyrelsen sørger for orientering af forældrene om valget senest tre uger før 
et eventuelt valgmøde og senest seks uger før den planlagte afstemningsfrist. 

Valgret og valgbarhed 
Valgret og valgbarhed fremgår af bekendtgørelse nr. 1074 af 14/09/2017.

Fredsvalg 
Senest 3 uger før en eventuel afstemning 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. 

Se også punkt om opstilling af kandidater.
 
Er betingelserne for fredsvalg ikke opfyldt, holdes der afstemning. 

Kandidaternes præsentation 
Kandidaternes præsentation af holdninger og synspunkter vedrørende 
skolebestyrelsesarbejde fremlægges via skolens hjemmeside forud for 
afstemningen. Valgbestyrelsen fastlægger en dato for kandidaternes frist for 
aflevering af præsentationen.

Skriftlig afstemning 
Ved skriftlig afstemning udsendes stemmeseddel og konvolut. 

Der stemmes på 4 forskellige kandidater. Ved forskudte valg til skolebestyrelser 
stemmes på 2 forskellige kandidater ved valg af 3 medlemmer og på 3 forskellige 
kandidater ved valg af 4 medlemmer. 

Elektronisk afstemning 
Skolebestyrelsen kan beslutte at afholde elektronisk afstemning via internettet. 

Behandling af personoplysninger 
Det er skolelederens ansvar, at afstemningen tilrettelægges i overensstemmelse 
med lov om behandling af personoplysninger. 
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Opbevaring af stemmemateriale 
Alt stemmemateriale, skolen eller undervisningstilbuddet modtager, opbevares, 
indtil fristen for klager over valget er udløbet. Herefter kan det makuleres efter 
kommunalbestyrelsens beslutning. 

Opgørelse af valget 
Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen.

Kandidaterne placeres i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal. I tilfælde 
af stemmelighed afgøres placeringen i rækkefølgen ved lodtrækning. 

De syv øverste i stemmerækkefølgen betragtes som valgte, mens resten betragtes 
som stedfortrædere i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal.

Ved 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. 

Orientering af de valgte 
Valgbestyrelsen underretter de valgte repræsentanter og stedfortrædere samt 
Center for Dagtilbud og Skole om valget og bekendtgør resultatet via skolens 
hjemmeside. 

Klager over valget 
Klager over valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, herunder om 
afslag på optagelse på valglisten, skal indgives skriftligt til Center for Dagtilbud 
og Skole inden 10 dage efter valgets endelige opgørelse. 

Omvalg 
Ved omvalg kan kun de personer, der havde valgret ved det almindelige valg, 
deltage. Omvalg holdes i øvrigt efter ovenstående regler om afstemning og 
opgørelse af valget. 

Skolebestyrelsens konstituerende møde 
Når valget er afsluttet, indkalder skolens leder den nye skolebestyrelse til 
konstituerende møde.
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. 

Skolebestyrelsens tiltræden 
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. 
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Valg af formand 
Formanden for skolebestyrelsen vælges blandt forældrerepræsentanterne (jf 
Folkeskoleloven § 42, stk. 6). Alle stemmeberettigede har ret til at deltage i valget 
af formanden – det gælder også medarbejderrepræsentanter og 
elevrepræsentanter, hvis de ønsker det. 

Omkonstituering: 
Skolebestyrelsen kan omkonstituere sig, hvis medlemmerne skulle ønske det, og 
spørgsmålet er optaget på dagsorden for et skolebestyrelsesmøde. Med mindre 
der er bestemmelser i skolebestyrelsens forretningsorden, som hindrer det (fx at 
konstitueringen gælder for 1 år, eller at der ikke kan ske omkonstituering i løbet 
af valgperioden).
 
Suppleringsvalg 
Suppleringsvalg iværksættes, når det ved et medlems udtræden konstateres, at 
der ikke er flere stedfortrædere på listen. jf. Styrelsesvedtægten § 17. 

Suppleringsvalg sker med henblik på besættelse af den ledige plads i 
skolebestyrelsen for resten af valgperioden og eventuelt valg af yderligere 
stedfortrædere. Valgbestyrelsen gennemfører suppleringsvalget, og resultatet 
offentliggøres på skolens hjemmeside. 

Udtræden af skolebestyrelsen 
En forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når vedkommende 
har meddelt sin beslutning skriftligt jf. Styrelsesvedtægten § 16 og § 17. 
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