Til skolebestyrelsen
Opmærksomhedspunkter for valgprocedure om
Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser
Baggrund
Skolebestyrelserne skal godkende en ny valgprocedure for valg til skolebestyrelserne. Det skyldes
lovændringerne i Folkeskoleloven fra 20. december 2014 og Bekendtgørelsen om valg af
forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne fra den 16. januar 2014.
Den nye valgprocedure skal gælde for det kommende valg af forældrerepræsentanter i foråret 2014. Derfor
foregår arbejdet med at få valgproceduren beskrevet under et vist tidspres.
Den nye bekendtgørelse er et led i den forenkling og afbureaukratisering, som kommunerne har ønsket og
som er beskrevet i reformaftalen.
Proces:
 Kommunalbestyrelsen udarbejder et udkast til valgprocedure.
 Skolebestyrelsen skal GODKENDE valgreglerne, efter evt. tilpasning til den enkelte skole.
 Valg 2014 gennemføres
 Evt. ny revisionsproces af valgproceduren mv. rettet mod valget i 2016 (forskudt valg) /2018
(ordinært valg), hvor der er bedre tid til planlægning, og godkendelse mv.

Den nye valgbekendtgørelse
Valgbekendtgørelsens § 1, stk. 2. er der, hvor de største forenklinger er i forhold til den tidligere
valgbekendtgørelser:
Valgbekendtgørelsens § 1, stk. 2. Reglerne for valg til skolebestyrelse fastsættes i et bilag til vedtægten for
styrelsen af kommunens skolevæsen. Reglerne skal blandt andet vedrøre:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

hvem der har ansvaret for gennemførelsen af valget,
valgtidspunkt,
afstemning herunder muligheden for elekronisk afstemning,
muligheden for fredsvalg,
opgørelse af valget,
klager over valget,
skolebestyrelsens konstituering og tiltræden,
suppleringsvalg
bekendtgørelsen af valgets resultater

Opmærksomhedspunkter til valgbekendtgørelsen
Når skolebestyrelsen modtager kommunalbestyrelsens udkast til valgprocedure, er der nogle områder, som
Skole og Forældre vil opfordre bestyrelsen til at være opmærksomme på, inden I godkender valg-
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proceduren. Primært skal I tage stilling til, om kommunens udkast har de konkrete ting med for jeres skole,
som bestyrelsen ønsker og som I kan handle efter.
Til brug for dette finder I nedenstående en gennemgang af de i §1 stk. 2 nævnte områder og Skole og
Forældres forslag til opmærksomhedspunkter.
Ad 1) Hvem der har ansvaret for gennemførelsen af valget
Opmærksomhedspunkter:
Skole og Forældre opfordrer til, at der skal være en klar ansvars- og opgavefordeling. Det er i
folkeskoleloven fastlagt, at kommunalbestyrelsen overordnet er ansvarlig, og derfor bør valgproceduren
indeholde en detaljeret ansvarsfordeling af opgaverne fx:
 En styregruppe/valgbestyrelse: Her er det vigtigt at få placeret det overordnede ansvar for
opgaverne og aftalt, hvem der gøre hvad.
 Ansvarlig for registrering af/opgørelse over henholdsvis valg- og stemmeberettigede: Her bør det
være skolens leder eller kommunen.

Kommunal koordinator, som evt. kan koordinere kommunens indsats omkring valget med
skolebestyrelserne fx skoleudvalgets opbakning til valget gennem medierne.
Til inspiration finder du her uddrag fra den gamle valgbekendtgørelse, hvor disse
områder blev beskrevet detaljeret:
Valgbestyrelsen
§ 10. Valgbestyrelsen består af skolens leder som formand for valgbestyrelsen, formanden for
den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.
Kommunalbestyrelsen kan herudover udpege et medlem til valgbestyrelsen og kan beslutte, at
vedkommende skal være formand. Ved nye skoler eller undervisningstilbud, jf. § 2, stk. 2,
udpeger kommunalbestyrelsen i stedet for formanden for den afgående skolebestyrelse og et
forældrevalgt medlem af skolebestyrelsen to repræsentanter blandt forældrene til de børn, der
er indskrevet ved skolen eller undervisningstilbuddet.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet udpeger en central kommunal koordinator.
Stk. 3. Valgbestyrelsen sørger for, at der senest 3 måneder før afslutningen af perioden for en
eventuel afstemning, jf. § 24, stk. 1, gives hjemmene skriftlig meddelelse på den sædvanligt
benyttede måde om de i § 11 nævnte forhold.
§ 11. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet bekendtgør før afholdelse af valg af
forældrerepræsentanter til skolebestyrelser:
1) Hvornår indehavere af forældremyndigheden ved henvendelse til skolen eller
undervisningstilbuddet har mulighed for at sikre sig, at de er opført på valglisten, jf. § 13, stk. 1.
2) Hvornår interesserede, jf. § 7, kan rette henvendelse til skolen eller undervisningstilbuddet
om optagelse på valglisten, jf. § 13, stk. 1.
3) Evt. tidspunktet for afholdelse af valgmødet til skolebestyrelsen, jf. § 15.
4) Hvor en kandidatopstilling skal indleveres og fristen for indlevering heraf, hvis kandidaten
ønsker at beskrive holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde i det
materiale, valgbestyrelsen før valgmødet udsender til hjemmene, jf. § 16.

Tekst anført med grønt, er
uddrag fra den gl.
valgbekendtgørelsen 2010,
der indeholder en række
gode §§, som tager højde
for spørgsmål og
problemstillinger, der er
relevante omkring
valgproceduren.
Den gl. bekendtgørelse er
gennem flere valgperioder
udviklet i et samarbejdet
mellem Ministeriet,
Kommunernes
Landsforening og Skole og
Forældre.
Skole og Forældre har
beklaget, at dele af den gl.
bekendtgørelse ikke
videreføres, men som led i
kommunernes ønske om
regelforenkling og
afbureaukratisering har
man imødekommet dette
ønske.

Ad 2) Valgtidspunkt
Opmærksomhedspunkter:
Valget i 2014 er under tidspres, idet kommunalbestyrelsen skal udarbejde udkast til valgprocedure.
Udkastet skal gennem en godkendelsesprocedure i skolebestyrelserne, som evt. har ændringer eller
tilføjelser, og efterfølgende skal proceduren vedtages i kommunalbestyrelsen.
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Hvis det er gået lidt hurtigt i jeres kommune, gør Skole og Forældre opmærksom på, at skolebestyrelserne
bør overveje om den vedtagne procedure for valget 2014 også skal være gældende fremover.
I, der sidder i den nuværende bestyrelse, er eksperterne på, om procedurerne fungerer på jeres skole.
Med hensyn til valgtidspunktet foreslår Skole og Forældre, at hele valgproceduren er afsluttet den 15. maj.
Dette giver skolebestyrelserne god mulighed for at afslutte og overlevere deres arbejde til den nye
bestyrelse.
Vær opmærksom på rammerne for valgets gennemførelse, herunder:
o Periode for opstilling af kandidater, herunder kandidatpræsentation. Det vil sige hvordan
man opstiller, hvem man henvender sig til, hvordan man kan præsentere sig mv.
o Tidspunkt for opstillingsmøde og afstemning. Herunder afklaring om, hvorvidt
skolebestyrelsen ønsker forskudte valg (hvor ca. halvdelen af medlemmerne vælges hvert
andet år)
o Tidsplan. Her kan kommunen og skolebestyrelserne med fordel udarbejde en tidsplan, der
er lettere tilgængelig end den tidligere procedure.

Ad 3) Afstemning, herunder muligheden for elekronisk afstemning
Opmærksomhedspunkter:
Afstemning er en af vort demokratis vigtigste grundelementer og det skal naturligvis gå ordentligt til. Vær
opmærksom på, at det bliver beskrevet hvordan.
For at få stemmeprocenten op opfordrer Skole og Forældre skolebestyrelserne til at gå i dialog med
kommunen om at gøre brug af elektronisk afstemning.
Vær opmærksom på:




Afstemningsprocedure:
o afstemning på skolen,
o brevafstemning
Elektroniske valg:
o
Samarbejdet med kommunen om dette
Afstemning

§ 24. Er betingelserne for fredsvalg, jf. §§ 21-22, ikke opfyldt, holdes der afstemning. Hjemmene orienteres om
afstemningen, jf. § 25, stk. 2, mindst 10 dage før fristen for aflevering af stemmer, jf. § 25, 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. § 25, stk. 1.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan beslutte, at stemmeafgivning kan ske ved elektronisk afstemning via
internettet, jf. § 29, i stedet for ved brug af det i stk. 2 nævnte stemmemateriale.
§ 25. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet bekendtgør på den sædvanligt benyttede måde fristen for aflevering på
skolen eller undervisningstilbuddet af stemmer, jf. § 2, § 3, stk. 1, § 34, stk. 1, § 35, § 37, stk. 2, og § 38, 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 eller undervisningstilbuddets hjemmeside offentliggøre det i stk. 2 nævnte materiale
med kandidaternes beskrivelse af holdninger og synspunkter til skolebestyrelsens arbejde.
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§ 26. 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 5 forældrerepræsentanter stemmes på 3 forskellige kandidater. Ved skolebestyrelser med
7 forældrerepræsentanter stemmes på 4 forskellige kandidater. Ved forskudte valg til skolebestyrelser med 5
forældrerepræsentanter stemmes der på 1-2 forskellige kandidater, mens der ved forskudte valg til skolebestyrelser med 7
forældrerepræsentanter stemmes på 2-3 forskellige kandidater.
§ 27. Alt stemmemateriale, skolen eller undervisningstilbuddet modtager, opbevares, indtil fristen for klager over valget er
udløbet. Herefter kan det makuleres efter kommunalbestyrelsens eller regionsrådets nærmere beslutning.
§ 28. Stemmeafgivning kan yderligere ske ved elektronisk afstemning via internettet under forudsætning af:
1) Reglerne i §§ 25-27 finder tilsvarende anvendelse med de ændringer, der følger af, at afstemningen sker elektronisk.
2) Det er kommunalbestyrelsens eller regionsrådets ansvar, at afstemningen tilrettelægges i overensstemmelse med lov
om behandling af personoplysninger.

Ad 4) Muligheden for fredsvalg
Opmærksomhedspunkter:
Skole og Forældre opfordrer alle skoler til at gå efter kampvalg, men der hvor det ikke kan lade sig gøre,
skal der naturligvis være mulighed for at vælge forældre til skolebestyrelsen ved fredsvalg.
Skolebestyrelsen skal sikre, at valgproceduren indeholder følgende:
 Tidsfrister for eventuelle fredsvalg
 Procedure og aftaler for fredsvalg
Fredsvalg
§ 21. Senest 3 uger før en eventuel afstemning skal være afsluttet, jf. § 2, 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.
§ 22. Valgbestyrelsen kan udsætte den i § 21 nævnte frist, hvis den har fastsat en frist for afhjælpning af eventuelle
mangler ved en opstilling, jf. § 20.
§ 23. Ved fredsvalg til skolebestyrelser med 5 forældrerepræsentanter betragtes de 5 øverste i opstillingsrækkefølgen som
valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet.
Stk. 2. Ved fredsvalg til skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter betragtes de 7 øverste i opstillingsrækkefølgen
som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet. På skoler, hvor der skal
udpeges en specialklasserepræsentant, jf. § 18, skal det 7. 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.
Stk. 3. Ved fredsvalg til skolebestyrelser med forskudte valg betragtes de øverste i opstillingsrækkefølgen svarende til det
antal pladser, der er på valg, jf. § 3, stk. 2, som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori
de er opstillet. På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant, jf. § 18, 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.
Stk. 4. Valgbestyrelsen underretter de valgte og stedfortræderne om valget. Resultatet meddeles til kommunalbestyrelsen
eller regionsrådet, der bekendtgør resultatet på den sædvanligt benyttede måde.

Ad 5) Opgørelse af valget
Opmærksomhedspunkter:
Kommunalbestyrelsens udkast til valgprocedure skal for den enkelte skole beskrive en eventuel
forældrerepræsentation fra afdelinger, specialklasser mv., samt hvordan skolen når frem til
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afstemningsresultatet. Skole og Forældre opfordrer skolebestyrelsen til at sikre, at der er retningslinjer for
bl.a. følgende:
 Procedure for optælling af stemmer
 Procedure for afgørelser vedr. stemmelighed
 Procedure for repræsentation for afdelinger, specialklasser mv.
Opgørelse af valget
§ 29. Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen nævnt i § 25, stk. 1, og under
overværelse af eventuelle tilstedeværende vælgere.
§ 30. Kandidaterne placeres i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal. I tilfælde af stemmelighed afgøres
placeringen i rækkefølgen ved lodtrækning.
Stk. 2. 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.
Stk. 3. 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, jf. § 18, 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.
Stk. 4. Ved skolebestyrelser med forskudte valg betragtes de øverste i opstillingsrækkefølgen svarende til det antal pladser,
der er på valg, jf. § 3, stk. 2, som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er
opstillet. På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant, jf. § 18, 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.
§ 31. Valgbestyrelsen underretter de valgte repræsentanter og stedfortrædere om valget. Afstemningens resultat
meddeles til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, der bekendtgør resultatet på den sædvanligt benyttede måde.
De kandidater der er valgt til medlemmer af skolebestyrelsen er de forældre der har opnået flest stemmer i prioriteret
rækkefølge. De kandidater der ikke opnår et stemmetal til at indgå i bestyrelsen bliver suppleanter til bestyrelsen i den
stemmetals-rækkefølge de har fået.

Ad 6) Klager over valget
Opmærksomhedspunkter:
God demokratisk skik giver mulighed for at klage, hvis valgproceduren ikke er fulgt. Vi opfordrer
skolebestyrelserne til at sikre at følgende bliver beskrevet:
 Tidsfrister for klager
 Procedure for aflevering af klager
 Procedure for afklaring af klager

§ 38. Tvivlsspørgsmål vedrørende fremgangsmåden ved valget afgøres af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.
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 kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.
Stk. 3. Ved omvalg kan kun de personer, der havde valgret ved det almindelige valg, deltage. Kommunalbestyrelsen eller
regionsrådet fastsætter dagen for afslutning af eventuel afstemning efter kapitel 7. Omvalg holdes i øvrigt efter samme
regler som nævnt i kapitel 7 og 8.
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Ad 7) Skolebestyrelsens konstituering og tiltræden
Opmærksomhedspunkter:
Klare retningslinjer er lettere at følge, end ingen retningslinjer. Derfor foreslår Skole og Forældre, at
skolebestyrelserne sikrer, at nedenstående punkter bliver beskrevet i valgproceduren:
 Tidspunkt og indkaldelse til konstituerende møde
 Procedure for konstitueringen, herunder hvem der indkalder, hvem der styrer mødet mv.
De nye skolebestyrelsers tiltræden
§ 32. 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.
§ 33. 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, jf. § 4, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. I tilfælde, hvor valget som følge af omvalg ikke er afsluttet på tiltrædelsestidspunktet, tiltræder de nye
skolebestyrelser snarest muligt. Kommunalbestyrelsen fastsætter det nærmere tidspunkt. De hidtidige repræsentanters
hverv ophører tilsvarende dagen før de nye forældrerepræsentanters tiltræden.

Ad 8) Suppleringsvalg
Opmærksomhedspunkter:
Skole og Forældre oplever i vores rådgivning, at det kan være vanskeligt at få kommunen til at tage ansvar
for suppleringsvalg til skolebestyrelsen. Derfor skal skolebestyrelserne være opmærksom på, at følgende
bliver beskrevet i den kommunale valgprocedure:
 Hvornår der skal foretages suppleringsvalg, gerne med helt klare retningslinjer
 Procedure for suppleringsvalg
Stk. 2. Er der ved ledighed ingen stedfortrædere for skolebestyrelsens forældrerepræsentanter, holdes der snarest muligt
suppleringsvalg efter reglerne i denne bekendtgørelse med henblik på besættelse af den ledige plads i skolebestyrelse for
resten af valgperioden, jf. § 5, stk. 1, og eventuelt valg af yderligere stedfortrædere. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet
fastsætter dagen for afslutning af eventuel afstemning efter kapitel 7.

Ad 9) Bekendtgørelsen af valgets resultater
Opmærksomhedspunkter:
Det er en god ide at gøre ”reklame” for den nye skolebestyrelse, som skal i arbejdstøjet den 1. august.
Derfor bør det beskrives, hvordan dette gøres, fx følgende:
 Procedure for, hvordan kandidaterne får besked om valget, og af hvem
 Procedure for offentliggørelse af valget, dels kommunalt, dels på skolen, herunder på skolens
hjemmeside, forældreintra, billeder til adresselisten mv.
Stk. 4. Valgbestyrelsen underretter de valgte og stedfortræderne om valget. Resultatet meddeles til kommunalbestyrelsen
eller regionsrådet, der bekendtgør resultatet på den sædvanligt benyttede måde.
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Procedurerne for valg af
forældrerepræsentanter skal indarbejdes i
kommunens *styrelsesvedtægt og fremgå af
bilagene hertil.

* De kommunale styrelsesvedtægter er under revision, idet lovændringerne
omkring folkeskolen pålægger kommunen at beslutte bl.a. sammensætning af
skolebestyrelserne mv.
En ny ministeriel vejledning til kommunerne omkring styrelsesvedtægten er på vej
og du vil blive orienteret, når den bliver offentliggjort.

-----------------------------------------------------------------ooOoo-------------------------------------------------------------------

Andre repræsentanter i skolebestyrelsen
Som nævnt i indledningen, er der i den nye folkeskolelov mulighed for, at kommunen kan ændre
sammensætningen af øvrige parters deltagelse i skolebestyrelsen, dog efter indhentet udtalelse fra de
skolebestyrelser, som bliver berørt at ændringerne.
I modsætning til valgproceduren, skal skolebestyrelserne ikke godkende dette område, men
kommunalbestyrelsen skal indhente en udtalelse fra de berørte skolebestyrelser.
Sammensætningen af andre repræsentanter kan være forskellig fra skole til skole. Kommunalbestyrelsens
beslutninger i forhold til skolebestyrelsens sammensætning skal fremgå af styrelsesvedtægten.
Proces:
 Bed evt. skolelederen redegøre for mulighederne for øget repræsentation i skolebestyrelsen på
jeres skole. Skolebestyrelsen drøfter mulighederne, fordele og ulemper ved øget deltagelse af
andre repræsentanter, herunder dem med stemmeret; medarbejdere, elever og eksterne
repræsentanter, og dem uden stemmeret; ledelsesrepræsentanter.
 Gå i dialog med kommunalbestyrelsen (skoleudvalg/forvaltning) om jeres ønsker til
sammensætningen.
 Gennemgå jeres ønsker i forhold til kommunalbestyrelsens udkast til ændring af
styrelsesvedtægten på dette område.
 Udarbejd en begrundet udtalelse med jeres ønsker.
 Evt. ny revisionsproces af skolebestyrelsens sammensætning mv. rettet mod hhv. 2016 (forskudt
valg)/2018 (ordinært valg), hvor I har fået erfaringer fra en evt. ny sammensætning af bestyrelsen.

Folkeskolelovens §42 om skolebestyrelsens sammensætning:
Skolebestyrelsen
§ 42. Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om skolebestyrelsens

sammensætning efter indhentet udtalelse fra den pågældende skolebestyrelse. Skolebestyrelsen skal bestå af følgende:
1) Et flertal af repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer, der har forældremyndigheden over børn, der er
indskrevet i skolen. Herunder gælder følgende:
a) Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant for hver afdeling.
b) Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, jf. § 24, stk. 3, skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant
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fra hver af de deltagende skoler.
c) Hvis skolen har specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre
mindst 1.
2) Mindst 2 repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere valgt af og blandt medarbejdere
på skolen.
3) Mindst 2 repræsentanter for eleverne valgt af og blandt elever på skolen, jf. dog stk. 3. Herunder gælder følgende:
a) Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 elevrepræsentant for hver afdeling.
b) Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, jf. § 24, stk. 3, skal der vælges mindst 1 elevrepræsentant
fra hver af de deltagende skoler.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at indtil to pladser i skolebestyrelsen skal tildeles repræsentanter fra det
lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.«
Stk. 3. Ved skoler, der kun har til og med 5. klassetrin, kan kommunalbestyrelsen efter anmodning fra skolebestyrelsen fravige
bestemmelsen om elevrepræsentation i skolebestyrelsen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fra skolebestyrelsen bestemme, at et af dens medlemmer deltager i
skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 5. Alle skolebestyrelsens medlemmer, jf. stk. 1 og 2, har stemmeret.
Stk. 6. Formanden for skolebestyrelsen udpeges blandt forældrerepræsentanterne.

Stk. 7. Skolens leder og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens
møder uden stemmeret. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de daglige ledere af afdelinger på skolen og af skolens
skolefritidsordning kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at
en eventuel daglig leder af et dagtilbud eller fritidshjem og en ungdomsskole, som har fælles ledelse med en folkeskole,
jf. §§ 24 a og 24 b, kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.
Stk. 8. Elevrepræsentanterne må ikke overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkelte elever eller lærere.
Stk. 9. Forældrerepræsentanternes valgperiode er 4 år, jf. dog stk. 10 og 13, gældende fra den 1. august i det år, der følger
efter nyvalg til regionsråd og kommunalbestyrelse, jf. dog stk. 12. De øvrige medlemmers valgperiode er 1 år. Personer, der er
ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen.

Stk. 10. Kommunalbestyrelsen kan, uanset bestemmelsen i stk. 9, 1. pkt., bestemme, at der skal foretages nyvalg til
skolebestyrelsen ved den skole, der modtager alle eller en væsentlig del af eleverne fra en nedlagt skole.

Stk. 11. I de tilfælde, hvor 2 skoler sammenlægges, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at alle skolebestyrelsesmedlemmer
fungerer sammen indtil udløbet af de enkelte medlemmers valgperiode.

Stk. 12. Kommunalbestyrelsen kan fravige bestemmelsen i stk. 1 ved kommunale specialskoler, herunder kommunale
heldagsskoler el.lign. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at valgperioden er 2 år for forældrerepræsentanter ved skoler
og afdelinger af skoler, der alene har 7. klasse og højere klassetrin. Uanset stk. 9, 1. pkt., kan kommunalbestyrelsen
godkende forskudte valg. Kommunalbestyrelsen kan fravige bestemmelserne i stk. 1 og stk. 9, 1. pkt., ved skoler, som
er oprettet i henhold til § 24, stk. 2.
Stk. 13. Hvis kommunalbestyrelsen i valgperioden træffer beslutning om oprettelse af en fælles bestyrelse mellem flere
folkeskoler, jf. § 24, stk. 3, mellem en folkeskole og et dagtilbud eller fritidshjem, jf. § 24 a, eller mellem en folkeskole
og en ungdomsskole, jf. § 24 b, afgår de valgte skolebestyrelsesmedlemmer på det tidspunkt, hvor den nyvalgte fælles
bestyrelse i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning skal tiltræde for resten af den afgående bestyrelses
valgperiode.
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