Krabbeshus Heldagsskole
Skolebestyrelsesvalg 2018
Der skal i dette forår afholdes valg til skolebestyrelserne i Skive Kommunes folkeskoler.
Således også til skolebestyrelsen på Krabbeshus Heldagsskole.
Den nyvalgte skolebestyrelse tiltræder 1. august 2018.
Den siddende skolebestyrelse håber meget, at alle skolens forældre vil tage aktivt del i dette valg,
og at der vil være mange, der vil bruge tid og kræfter på en indsats i skolebestyrelsen til glæde og
gavn for skolen og dens elever.

Valgbestyrelse
Til at forestå valget ved Krabbeshus Heldagsskole er nedsat en valgbestyrelse, der består af skolens
leder og formanden for den afgående skolebestyrelse.

Valglisten
For at kunne stemme ved valget skal man være optaget på valglisten. Valglisten vil være fremlagt på
skolens kontor frem til 11. marts 2018. Er man i tvivl om, hvorvidt man er optaget på valglisten, kan
man rette henvendelse til skolens kontor i skoletiden. Personer, der ønsker at få valgret og
valgbarhed som forældrerepræsentanter kan i ovennævnt periode fremsætte ønske herom overfor
skolens leder.

Optagelse på valglisten
Udover forældremyndighedsindehaverne kan følgende personer tillægges valgret og valgbarhed
som forældrerepræsentanter, hvis de fremsætter ønske herom til 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.

Valgmøde
På Krabbeshus Heldagsskole afholdes der kombineret forældremøde og valgmøde

Mandag d. 12. marts kl. 19.00 – 21.30
Kandidatlister
På valgmødet opstilles kandidater. Det kan dog også ske efter valgmødet.
Sidste frist for indlevering af kandidatopstillinger er 10 dage efter valgmødet dvs. d. 22. marts 2018
kl. 15.30.

Fredsvalg
Hvis der kun fremkommer én kandidatliste, skal der ikke afholdes afstemning. De 5 øverste i
opstillingsrækkefølgen betragtes som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den
rækkefølge, hvori de er opstillet.

Afstemning
Hvis betingelserne for fredsvalg ikke er opfyldt, skal der holdes afstemning. Dette vil finde sted i
perioden fra 1. – 8. maj kl. 19.00.
Mere herom senere hvis det bliver aktuelt.

Den nye skolebestyrelse
Den nye skolebestyrelse tiltræder 1. august og konstituerer sig på det første møde.

Kalender
Mandag d. 5. februar

Valgliste fremlagt på skolen i skolens åbningstid.

Fredag d. 9. marts

Sidste frist for begæring om optagelse på valglisten.

Mandag d. 12. marts

Valgmøde i gymnastiksalen kl. 19.00 – 21.30.

Lørdag d. 22. marts

Sidste frist for indlevering af kandidatlister kl. 15.30 på skolen.

Torsdag d. 19. april

Skolerne bekendtgør resultatet af evt. fredsvalg på skolens
hjemmeside / skole intra.

