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Skolebestyrelsesvalg 2018
Skolebestyrelsen fastsætter principperne for skolens virksomhed.
Skolebestyrelsen består af 9 forældrevalgte medlemmer.
Hertil kommer 3 medarbejderrepræsentanter valgt blandt personalet på skole/BFO –
minimum 1 på hver matrikel og 3 medlemmer valgt blandt eleverne – minimum 1 på
hver matrikel.
Der afholdes i dette forår valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen ved Skovvejens Skole. De nye medlemmer af skolebestyrelsen vælges for perioden 1. august
2018 – 31. juli 2022.
Derfor indkaldes til Valgmøde:
Mandag den 19. marts 2018, kl. 19.00
skolens kantine Øst

Praktiske oplysninger:
Fra mandag den 05. februar – 23. februar 2018 ligger valglisten på skolernes kontorer.
Interesserede kan indtil den 23. februar 2018, kl. 12.00 rette henvendelse om at blive
optaget på valglisten via mail til SKOVVEJENSSKOLE@BALK.DK eller via intra til
skolesekretær Birgitte Klemmetsen.
Alle er indtil den 23. februar kl. 12.00 velkomne til at komme og kontrollere, at de er
opført på valglisten.

Indsigelse til valglisten skal ske senest samme dag og tidspunkt.
Kandidatnavne kan indleveres på skolens kontor Øst, Egebjergvang 80, 2750 Ballerup
senest den 6. april 2018 kl. 12.00.
Kandidatmøde afholdes torsdag den 12. april 2018, kl. 17.00 på Øst i kantinen. Her afgøres det, om vi har fredsvalg eller kampvalg. Hvis kampvalg følger dato.

Venlig hilsen
Valgbestyrelsen
Distriktsskoleleder Gitte Graatang
Formand for skolebestyrelsen Henrik Fuglsang-Fog
Næstformand Sophie Lawaetz (Vi har ingen skolebestyrelsesmedlemmer med elever på
Vest – derfor næstformand)
Kommunalbestyrelsesmedlem Sussie Wandel
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Valgret og valgbarhed
§ 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. 3. Ved skoler, der er besluttet nedlagt i valgåret, jf. § 3, er forældrene
valgberettigede og valgbare ved valget på den skole, som barnet skal overflyttes til.
Stk. 4. Forældre til børn, der med virkning fra 1. august i valgåret skal
overføres til en skole for de ældre klassetrin, deltager kun i valget ved denne skole.
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.
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