Vejen Kommune
Nu er det igen blevet tid til skolebestyrelsesvalg på 16 skoler og børnecentre i Vejen
Kommune.
VALG – PERIODE 1. AUGUST 2018 – 31. JULI 2022
VALG TIL SKOLEBESTYRELSER OG FÆLLESBESTYRELSER VED
Assersbølgård, Andst Børnecenter, Askov-Malt Skole, Brørupskolen, Bække Skole, Føvling
Børnecenter, Gesten Børnecenter, Glejbjerg Børne og Skolecenter, Grønvangskolen, Holmeå
Børnecenter, Højmarkskolen, Jels Skole, Rødding Skole og filial Lintrup Børnecenter, Skodborg
Børnecenter og Østerbyskolen
Medlemmerne vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har
forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen eller indskrevet i dagtilbud ved
Børnecentre, samt af og blandt de personer, som er tillagt valgret og valgbarhed.
Følgende personer kan tillægges valgret og valgbarhed, såfremt de overfor skolens leder
fremsætter ønske.
1. Personer, der har modtaget et barn, der indskrevet i skolen, eller indskrevet i dagtilbud ved
børnecentre i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, dog 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.
2. Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der
er indskrevet i skolen eller indskrevet i dagtilbud ved børnecentre, forudsat at
indehaverne/indehaveren af forældremyndigheden giver sin tilslutning.
3. Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet
samtykker heri.
4. Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen eller indskrevet i dagtilbud ved børnecentre,
hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen med forældremyndighedens indehaver
og barnet.
5. 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 at der ikke er meddelt valgret til
nogen anden i medfør af nr. 2.
Valgbestyrelsen kan forlange dokumentation for, at betingelserne for at blive optaget på
valglisten, er opfyldt.
Forældre til børn, der med virkning fra 1. august 2018 skal overføres til en skole for de ældre
klassetrin, deltager kun i valget ved denne skole.
Ved skoler med afdelinger på forskellige matrikler vælges mindst én repræsentant fra hver
afdeling.
Ved børnecentrene vælges mindst én repræsentant fra henholdsvis dagtilbud og skole.
Ved skoler med specialklasserækker vælges mindst én repræsentant, der repræsenterer
specialklasseforældrene.

Valglisterne fremlægges på skolerne 3 uger før orienterings- og opstillingsmøderne.
Anmodning om optagelse på valglisten/ændringer må finde sted senest 7 dage efter
fremlæggelsen.
Valgmøder på skolerne afholdes senest 4. april 2018
Kandidatopstilling sker ved henvendelse til skolens leder før valgmødet, på valgmødet eller
senest den 10. dag efter valgmødet.
Det er op til den enkelte skoles valgbestyrelse, om de forlanger stillere til deres kandidater, da
der ikke er regler for det.
Er der kun opstillet én liste afholdes der fredsvalg uden afstemning.
Hvis betingelserne for fredsvalg ikke er opfyldt, holdes der afstemning. Afstemning sker ved,
at hjemmene får adgang til stemmematerialet i mindst 10 dage. Afstemningen foregår
elektronisk. Du vil modtage et brev fra KMD med en pinkode, som du skal bruge ved
afstemningen.
Afstemning skal være afsluttet senest 9. maj 2018.
Vejen Byråd

