Regler for valg af repræsentanter til Suppleringsvalg 2016
1.0 Skolebestyrelsens sammensætning
Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte repræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og 2 repræsentanter udpeget blandt det lokale erhvervsliv, kultur- og fritidsområdet eller de lokale ungdomsuddannelser. Samtlige medlemmer har stemmeret.

1.1 Valg af forældrerepræsentanter
1.1.1 Valgret og valgbarhed for forældrerepræsentanter
Alle forældre har stemmeret, og kan vælges, hvis de har forældremyndigheden over børn, der er
indskrevet på skolen. Disse forældre er automatisk optaget på valglisten.
Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt
har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen.
Valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er endeligt fastlagt inden valget.
Forældre til børn, der med virkning fra 1. august i valgåret skal overføres til en skole for de ældre
klassetrin, deltager kun i valget ved denne skole.
Forældre til børn, der midlertidigt undervises på en specialskole, herunder regionale undervisningstilbud, deltager i valget ved den skole, hvorfra henvisningen har fundet sted.
Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder:
 Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt
undervisningstilbud, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne
har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være
meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig
deltage i valget.
 Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der
er indskrevet i skolen, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremyndigheden giver
sin tilslutning.
 Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet
samtykker heri.
 Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor
sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.
 Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor
sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 4. Det er en forudsætning, at
forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til
nogen anden i medfør af nr. 2.
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1.2 Valgansvarlig
Der udpeges en valgbestyrelse for hver skole, bestående af nedenstående;
 Skolens leder som formand for valgbestyrelsen.
 Formanden for den afgående skolebestyrelse.
 Et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.

1.3 Valgtidspunkt
Ordinære valg for en fireårig periode gennemføres efter at der har været afholdt kommunale og regionale valg, og skal være afsluttet senest 31. maj det følgende år.

1.4 Valgmøder
Der aftales valgmøder på skolerne. Disse offentliggøres på ”Forældreintra” samt Rødovre Lokal
Nyt.

1.5 Kandidatopstilling
På ovenstående valgmøder kan der opstilles kandidater, og efter møderne besluttes der en slutdato
for opstilling. Kandidatopstilling sker ved henvendelse til skolens leder/sekretariat.

1.6 Afstemning herunder muligheden for elektronisk afstemning
Det besluttes at der ikke er mulighed for elektronisk afstemning.

1.7 Muligheden for fredsvalg
Senest en uge 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.

1.8 Valg
Er betingelserne for fredsvalg ikke opfyldt, holdes der afstemning. Hjemmene orienteres om afstemningen, og der udsendes stemmemateriale mindst en uge før fristen for aflevering af stemmer.
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Det nødvendige stemmemateriale i form af stemmeseddel med eventuel tilhørende konvolut samt
stemmevejledning tilvejebringes ved valgbestyrelsens foranstaltning. Stemmesedlen udarbejdes på
grundlag af de indgivne og godkendte kandidatopstillinger.
Et eventuelt valg afholdes på den enkelte skole, og stemmeoptællingen foretages straks herefter af
valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen underretter de valgte repræsentanter og stedfortrædere om valgets
resultat. Resultatet offentliggøres herefter på skoleintra. Når klagefristen er udløbet bekendtgør
Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, resultatet på www.rk.dk.

1.9 Opgørelse af valget
Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen/valgperioden, og under overværelse af eventuelle tilstedeværende vælgere.
Kandidaterne placeres i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal. I tilfælde af stemmelighed
afgøres placeringen i rækkefølgen ved lodtrækning.
Ved skolebestyrelser med 5 forældrerepræsentanter betragtes de 5 øverste i rækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal.
Ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter betragtes de 7 øverste i stemmerækkefølgen
som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal.
På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant skal det 7. mandat dog altid tilfalde
den repræsentant for forældregruppen, 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.
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. På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant, og det
mandat er på valg, skal det sidste mandat altid tilfalde den repræsentant for forældregruppen, der
står øverst i opstillingsrækkefølgen, hvis rækkefølgen ikke giver mandat til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den
valgte repræsentant for forældregruppen.
Valgbestyrelsen underretter de valgte repræsentanter og stedfortrædere om valget. Afstemningens
resultat meddeles til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, der bekendtgør resultatet på den sædvanligt benyttede måde.
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1.10 Klager over valg
Fristen for klager er syv dage efter valgets endelige opgørelse. Klager rettes til valgbestyrelsen.

1.11 Bekendtgørelse af valgresultat
Valgresultatet offentliggøres på skolens hjemmeside, og på ”Forældreintra” ved valgets afslutning.

1.12 Skolebestyrelsens konstituering
Skolens leder indkalder til konstituerende møde, når valget er afsluttet.

1.13 Tiltrædelse
Ved suppleringsvalg tiltræder bestyrelsen efter aftale.

1.14 Vederlag til skolebestyrelsesmedlemmer
Det besluttes at der ikke udbetales vederlag til skolebestyrelsesmedlemmer.

1.15 Valg af elevrepræsentanter
Skolelederen sikrer, at der vælges to repræsentanter af og blandt skolens medarbejdere hvert år senest i juni. Medarbejderrepræsentanternes valgperiode er et år.

1.16 Link til bekendtgørelse nr. 28 af 14/01/2014
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161332
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