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Indledning.

Valget til bestyrelser i skoler og børnebyer i Norddjurs Kommune
sker efter folkeskolelovens §§ 24, 24a og 42 og i
overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. 
Valgperioden for forældrerepræsentanter i skolerne og for
forældrerepræsentanter fra skoledelen i børnebyerne er 4 år.  Der
er dog mulighed for, at den enkelte bestyrelse træffer beslutning
om, hvorvidt de ønsker at have en valgperiode på to år for
forældevalgte repræsentanter i skoledelen.
Valgperioden for forældrerepræsentanter fra dagtilbudsdelen i
børnebyerne er 2 år.
 
Ordinære valg finder sted i 1. halvår af kommunalbestyrelsens
valgperiode.
Forskudte valg (se punkt nedenfor) finder sted i 1. halvår af
kommunalbestyrelsens 3. valgår.
Valget af forældrerepræsentanter fra dagtilbudsdelen i
børnebyerne finder sted på samme tidspunkt, som de ordinære
valg og på samme tidspunkt som de forskudte valg.
 
Ansvaret for gennemførelsen af valget.
Det overordnede ansvar for gennemførelse af valget ligger hos
Skole– og dagtilbudschefen. 
Ansvaret for den praktiske gennemførelse af valget ligger dog hos
lederen af den enkelte skole, hvor valget afholdes.
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Valgtidspunktet.
Valget gennemføres i perioden 1. marts til medio juni måned under
hensyn til helligdage. 
Der skal være valglister tilgængelige i min. 5 hverdage, ligesom
der i en periode efter opstillingsmødet skal være mulighed for at
indsende kandidatlister til valget. 

Skal der afholdes valg, skal der være mulighed herfor i min. 5 dage.
Valgugen skal senest ligge i maj, så der kan ske konstituering og
offentliggørelse medio juni inden sommerferiens begyndelse.

Skole– og dagtilbudsafdelingen udsender vejledende tidsplan
forud for valget.

Orienterings– og opstillingsmøde.
Der afholdes orienteringsmøder på alle skoler/børnebyer i marts
måned. På orienteringsmøderne gives der en orientering om
valgreglerne, proceduren, reglerne for valgret og valgbarhed samt
om afstemningsvalg og mulighederne for fredsvalg. Desuden
orienteres der om skolebestyrelsens opgaver og om skolens
virksomhed.
 
Der afholdes opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet.

Der bør så vidt muligt afsættes tid til spørgsmål til kandidaterne
om deres stillingtagen til skoleforhold af almindelig interesse. Den,
der leder mødet, bestemmer, hvor lang tid, der kan afsættes til
spørgsmål og svar.
 
 

Valget



 Drøftelsen følges op af en afstemning blandt valgmødets
deltagere om kandidaternes opstillingsrække. De tilstedeværende
vælgere bestemmer fremgangsmåden for sådan en afstemning.
Resultatet af afstemningen fastlægger opstillingsrækken. 
 
Såfremt der ikke efterfølgende indsendes nye kandidatlister til
valget afgør opstillingsrækkefølgen, hvem der er valgt til
bestyrelsen og hvem der er valgt som suppleanter.
 
Der kan indsendes kandidatlister indtil én uge efter
opstillingsmødet. Der orienteres løbende om opstilling på
skolens/børnebyens hjemmeside.
 
Fredsvalg.
Opnås der enighed på opstillingsmødet og indsendes der ikke
kandidatlister efterfølgende (indenfor én uge) anses de opstillede
kandidater som valgt.

Afstemning
Såfremt der er indkommet flere kandidatlister, skal der afholdes
valg. 
Valget er hemmeligt og sker digitalt. Der vil være mulighed for at
afgive sin stemme i løbet af 5 hverdage. 
Alle vælgere kan stemme ved et valg, således både mor, far og
personer, som har plejetilladelse over børn indskrevet på skolen.

Der kan stemmes på 5 forskellige kandidater, hvor der vælges
flere end 7 forældre, ellers 4 kandidater.
 
Opgørelse
Opgørelse af valget sker på skolen ved tilstedeværelse af skolens
leder, afgående skolebestyrelsesformand og en administrativ
medarbejder.



 Klager
Klager over valget indsendes til Kommunalbestyrelsen indenfor 8
dage efter valget er afsluttet.
 
Konstituering og tiltræden
Skolebestyrelsen kan efter klageperiodens ophør konstituere sig
og tiltræder pr. 1. august.
 
Udtræden.
En forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når
forældrerepræsentanten har meddelt Kommunalbestyrelsen og
skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en
bekræftelse på sin udtræden fra Kommunalbestyrelsen.
Stedfortræderen indkaldes for resten af valgperioden.
 
Suppleringsvalg
Er der ikke suppleanter, som kan indtræde i bestyrelsen ved evt.
udtræden, afholdes der suppleringsvalg snarest muligt.
 
Bekendtgørelse af valgets resultater
Skolen offentliggør resultatet af valget på deres hjemmeside, når
der er afholdt konstituerende møde medio juni.
 
Forskudte valg.
Forskudte valg er obligatorisk på overbygningsskoler, der er
distriktsskoler for overbygningselever fra 0.—6. klasse-skoler.
Alternativt er valgperioden 2 år.

Ved skoler vælges 4 forældrerepræsentanter ved de ordinære
valg og 3 ved de forskudte valg.
Øvrige skoler kan frit vælge om de ønsker forskudte valg.



Forskudte valg i børnebyerne omfatter kun forældrevalgte fra
skoledelen og der vælges 3 forældrerepræsentanter ved de
ordinære valg og 2 ved de forskudte valg. 

Bestyrelsernes sammensætning
Skolebestyrelserne 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 skolen har specialklasser på mindst tre klassetrin, skal
forældrerepræsentationen for special klasserne 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 gæl der følgende:
 A) Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der
vælges mindst 1 elevrepræsentant for  hver afdeling.
 
Fællesbestyrelserne i børnebyerne/distrikterne er ikke omfattet af
ovenstående regler, men sammensættes efter § 24 a i Lov om
Folkeskolen. I den fælles bestyrelse skal der være repræsentanter
for:
1) Forældre til børn i folkeskolen
2) Forældre til børn i dagtilbuddet eller fritidshjemmet
3) Medarbejdere ved folkeskolen
4) Medarbejdere ved dagtilbuddet eller fritidshjemmet
5) Elever valgt af og blandt folkeskolens elever.
 



En plads i skolebestyrelsen og i fællesbestyrelsen i børnebyerne
tildeles repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale
ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.
Repræsentanter fra det lokale erhvervsliv udpeges af den lokale
afdeling af DA i Norddjurs Kommune.
Repræsentanter fra de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner
udpeges af ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Grenaa.
Repræsentanter fra de lokale foreninger udpeges af Fritidsrådet i
Norddjurs Kommune.
Forældrene skal altid udgøre flertallet i bestyrelsen.
Se bilag om bestyrelsernes sammensætning, som det er besluttet
af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune.
 
Kommunalbestyrelsens deltagelse.
Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fra skolebestyrelsen
bestemme, at et af dens medlemmer deltager i skolebestyrelsens
møder uden stemmeret.
 
Hvem må deltage uden stemmeret.
Skole-/børnebylederen er sekretær for bestyrelsen, og deltager
uden stemmeret.
De daglige ledere af afdelinger på skolen/ i børnebyen kan deltage
i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

 
Elevrepræsentanter—hvem og hvordan?
Elevrepræsentanter og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen
vælges af elevrådet. 
Valgperioden er et år.
Valget finder sted i august.
 



Medarbejderrepræsentanter—hvem og hvordan?
Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at
aftaleholderen indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste
ved skolen og dagtilbuddene til en fælles valghandling. Alle
medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder
har én stemme. De to medarbejdere, der har fået flest og næst-
flest stemmer, er valgt. Der vælges to stedfortrædere efter samme
fremgangsmåde. Afstemningen sker skriftlig. Ved medarbejdere
forstås personer, der arbejder ved aftaleenheden, og som er
omfattet af aftaleholderens ledelseskompetence. 

Valgbare og valgberettigede medarbejderes ansættelsesforhold
må ikke have en varighed på under et år, fordi medlemmernes
valgperiode er 1 år.

Personer med tjenestested ved flere skoler/dagtilbud, vil kunne
stemme hvert sted. Kun medarbejdere med et ansættelsesforhold
på mere end 1/3 af fuld tid tillægges stemmeret. Tvivlstilfælde
afgøres af kommunalbestyrelsen.
Ved stemmelighed foretages der ét omvalg blandt de kandidater,
der har lige mange stemmer. Såfremt der stadigvæk er
stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.

Medarbejdernes valgperiode er et skoleår. Valget finder sted i
forbindelse med skolens planlægning af det kommende skoleår.

Medarbejdere kan ikke vælges som forældrerepræsentanter.
 
Vederlag.
Der udbetales ikke vederlag for deltagelse i skolebestyrelsens
møder.
 


