Valg til skolebestyrelsen Gladsaxe Skole
Forår 2018.
Ved Gladsaxe Skole afholdes forskudte valg, dvs. der er valg til skolebestyrelsen hvert 2. År.
Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2
elevrepræsentanter. Det er 4 af de forældrevalgte repræsentanter der er på valg og de
medlemmer der er suppleret ind i løbet af perioden.

Medlemmer af skolebestyrelsen:
Mette Holm-Hansen (formand) på valg, genopstiller ikke
Thomas Dreyer (Næstformand) på valg, genopstiller ikke
Anne Cathrine Jønsson, på valg , genopstiller ikke
Hanne Sønnichsen, på valg
Peter Sommer Højmose, ikke på valg
Johnny Tødten, ikke på valg
Jean Hammerkvist, ikke på valg
Elevrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter vælges hvert år.
Skolens valgbestyrelse består af Mette Holm-Hansen og skoleleder Camilla Hoffmann.

Tidsplan:
27.februar kl.16.30, Café-møde/valgmøde i kantinen
2.marts: frist for kandidatur, ønsker du at opstille meddeles dette på skrift til skolens
leder Camilla Hoffmann
8.marts –møde for valgbestyrelsen, evt. fredsvalg
16.marts klagefrist for fredsvalg.
20.marts evt. valg, elektronisk
21.marts opgørelse af valg
23. marts orientering til forældre.
18.6. Ved sidste skolebestyrelsesmøde i skoleåret deltager den nyvalgte skolebestyrelse og
konstituerer sig for det nye år.

Valgret og valgbarhed

Valgret og valgbarhed fremgår af bekendtgørelse 28 af 14.01.2014, §§ 5 til 7 som gengives
her:
§ 5. Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på
valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, samt af og
blandt de personer, som i henhold til § 6 tillægges valgret og valgbarhed.
Stk. 2. Valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er endeligt
fastlagt inden valget.
Stk. 5. Forældre til børn, der midlertidigt undervises på en specialskole, herunder regionale
undervisningstilbud, deltager i valget ved den skole, hvorfra henvisningen har fundet sted.
§ 6. Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis
de fremsætter ønske herom over for skolens leder:
1) 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.
2) 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.
3) Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over
barnet samtykker heri.
4) Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, 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. 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.
Stk. 2. § 5, stk. 2-5, gælder tilsvarende for personer, der tillægges valgret og valgbarhed efter
stk. 1.
§ 7. Personer, der er ansat ved den pågældende skole, den samdrevne institution, jf.
folkeskolelovens § 24 a, en ungdomsskole som har fælles ledelse med folkeskolen, jf.
folkeskolelovens § 24 b eller det regionale undervisningstilbud, kan ikke vælges til eller være
forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.

