Skolebestyrelsesvalg 2020
Har du lyst til at have indflydelse på skolen?
Har du lyst til at være med i arbejdet med at udvikle skolen?
Har du lyst til at være med til at indføre nye tiltag?
Kan du svare ja til et eller flere af disse spørgsmål, så er du måske ét af de 3 nye medlemmer i
skolebestyrelsen på

der vil være med til at præge skolen fra 1. august 2020.
Ørstedskolen holder forskudt valg, således at der hvert andet år afholdes skolebestyrelsesvalg for hhv 3 og
4 deltagere. Deltagerne sidder i 4 år. På den måde kommer der IKKE en ny skolebestyrelse efter hvert valg.
Der vil altid være nogen som har prøvet det/siddet der 2 år før.
Herunder kommer en orientering om hvilke tidsfrister der gælder, hvordan du sikrer dig stemmeret, og
hvordan du opstiller dig som kandidat.
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Valglister ligger til gennemsyn på skolens kontor. Det er her forældre sikrer sig, at de har valgret
og er valgbare til skolebestyrelsesvalget.
Du er valgbar og har valgret:
 Hvis dit barn er indskrevet på skolen pr. 1. august 2020 og
1. Du har forældremyndighed over barnet eller
2. Er biologisk forælder og bor sammen med barnet eller
3. Er biologisk forælder der ikke bor sammen med barnet, hvis
forældremyndighedsindehaveren giver tilladelse eller
4. Er ”stedforælder” til et barn og forældremyndighedsindehaveren giver sit
samtykke eller
5. Du har et barn i pleje og forældrene ikke ønsker at deltage i valget
Der kan kun tildeles valgret til to personer pr. elev.
Det er vigtigt, hvis du IKKE BOR SAMMEN med dit barn, at du ved selvsyn sikrer dig, at du er
opført på valglisten, hvis du ønsker at deltage i valget/valgmødet.
Valglisterne på Ørstedskolen kan ses alle hverdage mellem kl. 08.00 - 14.00.
Kandidater til skolebestyrelsesvalget kan til skolen aflevere en beskrivelse af deres holdninger og
synspunkter om skolebestyrelsesarbejdet, såfremt de ønsker det offentliggjort sammen med
indbydelsen til valgmødet.
Der afholdes valgmøde på Ørstedskolen torsdag 2. april kl. 19.00 (du skal stå på valglisten for
at have adgang til valgmødet)
På valgmødet vil der være en orientering om valget, og kandidater kan beskrive deres holdninger
og synspunkter om skolebestyrelsesarbejdet. Den nuværende skolebestyrelse vil orientere om

skolebestyrelsesarbejdet, og de 4 deltagere som ikke er på valg, vil præsentere sig.
Der kan opstilles kandidatliste efter mødet.
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Ca. 1 uge før valgmødet vil indbydelse med dagsorden blive offentliggjort på aula .
Sidste frist for opstilling af kandidater på Ørstedskolen.
Såfremt der kun er indkommet én liste med kandidater til skolebestyrelsen kan kandidaterne
aftale fredsvalg, hvis valgbestyrelsen godkender det.
Hvis der er indkommet flere lister, eller kandidaterne ikke er enige om rækkefølgen på listen vil
der blive udskrevet VALG/afstemning.
Perioden for afgivelse af stemme i tilfælde af VALG/afstemning. Afstemning foregår elektronisk
via Tea skolebestyrelsesvalg (nærmere info følger i tilfælde af valg)
Offentliggørelse af valgresultat.
De nye deltagere i skolebestyrelsen tiltræder arbejdet.

Nærmere info og opstilling af kandidater sker ved henvendelse til skoleleder Poul Børge Nielsen,
tlf. 20 46 36 31 eller skolebestyrelsesformand Trinne Reckeweg tlf 31690990

