
 

 
 

 

 
 
 
Kære alle forældre     August 2020 
 
Hermed information om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen Låsby 
Skole 2020 

 
Hvor mange skal vælges? 
Låsby Skole afholder forskudte valg til skolebestyrelsen. I 2020 skal der vælges fire 
forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen. Mindst en af de tre skal vælges blandt 
forældre til elever i skolens specialklasserækker/specialskole. Alternativt skal vælges et 
bestyrelsesmedlem, der vil repræsentere specialklasserækkerne. I skolebestyrelsen sidder 
i alt 7 forældrevalgte repræsentanter.  
 
Valgperioden for forældrerepræsentanterne er gældende i 4 år. Grundet coronakrisen er 
valget udskudt og valgperioden starter derfor først 15. september 2020 og stopper ved 
udgangen juli 2024. 
 
Det er værd at bemærke, at valgproceduren i år er noget presset, hvilket skyldes, at vi ikke 
kunne gennemføre processen i maj. 
 
Optagelse på valgliste 
Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de forældre, der på 
valgets tidspunkt har børn, som er indskrevet på skolen.  
 
På hver skole fremlægges en valgliste, der indeholder navnene på de forældre, som har 
forældremyndigheden over børn, som er indskrevet på skolen. Valglisterne er tilgængelige 
ved henvendelse på skolens kontor.  
 

Ønsker du at opstille til skolebestyrelsen, skal du meddele dit kandidatur til  
skolen senest den 26. august til skoleleder Peter Bech. 

 
Vigtigt:  
Du er valgbar, hvis du forældremyndighedsindehaver. Er du ikke det, men pleje –og 
stedforældre, ægtefælle til forældremyndighedsindehaver eller har anden relation til 
barnet, skal du henvende sig til skolen for at sikre dig, at du er opført på valglisten, hvis du 
ønsker det.  
 
Optagelse på valglisten viser, at man er valgberettiget og kan stille op til skolebestyrelsen.   
 

 



 

 
 

 

 
Informationsmøde om skolebestyrelsesvalg 
Der afholdes informationsmøde onsdag d. 19. august kl. 17.00-17.30. Her vil det være 
muligt at spørge ind til skolebestyrelsesarbejdet og opstillede kandidater vil have mulighed 
for at præsentere sig.  
 
På informationsmødet har alle kandidater adgang til at beskrive deres holdninger og 
synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde. 
 
Bemærk, at der er mulighed for at opstille både før, på og efter mødet. Dog senest den 26. 
august. 
 
Fredsvalg 
Er der kun 4 kandidater til skolebestyrelsesvalget – afvikles og afsluttes valget ved et 
fredsvalg den 4. september.  
 
Afstemning 
Er der flere end 4 kandidater til skolebestyrelsesvalget iværksættes følgende procedure:  
 
Senest 26. august Kandidaterne sender præsentationsmateriale til 

peter.bech@skanderborg.dk. 
 
27. august  Kandidatlisten offentliggøres og præsentationsmateriale 

rundsendes via AULA til alle forældre.  
 
Valget finder sted i uge 37 – og grundet coronakrisen efter følgende skema: 
 

Mandag 
7.9 

Tirsdag 
8.9 

Onsdag 
9.9 

Torsdag 
10.9 

Fredag 
11.9 

14-15 14-15 14-15 16-17 14-15 

 
 Stemmerne kan afgives ved kontoret på ovenstående tidspunkter. 

Stemmeafgiver bedes benytte hovedindgangen til skolen og 
spritte hænder af ved indgang. 

 
 
11. september  Bekendtgørelse af valgresultat og information til 

kommunalbestyrelsen og til skolens forældre –og 
medarbejderkreds. 
 

15. september Sidste frist for klager over valget. Valget afsluttes.  
 
16. september: Skolebestyrelsesmøde med konstituering af den nye bestyrelse.  
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Øvrige forhold 
Klager over valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser, herunder afslag på 
optagelse på valglisten, må inden 10 dage efter valgets endelige opgørelse indgives 
skriftligt til Byrådet, der efter at have indhentet valgbestyrelsens erklæring, snarest muligt 
træffer afgørelse. 
 
De nyvalgte skolebestyrelser tiltræder den 16. september 2020 
 
Der henvises til bekendtgørelse nr. 114 26/01/2010 om valg af forældrerepræsentanter til 
skolebestyrelser i folkeskolen. 
 
Valgbestyrelsen 
Skolebestyrelsesformand Laila Andersen, næstformand Susanne Dall og skoleleder Peter 
Bech 
 
Vil du vide mere? 
Vil du vide mere er du velkommen til at henvende dig på følgende telefonnumre:  
 
Laila Andersen: 26785312 
Peter Bech: 30596705 
Susanne Dall: 28358912 
 
Informationer vedrørende skolebestyrelsesvalget er tilgængelige på skolens hjemmeside. 
 
 
Venlig hilsen  
 
Valgbestyrelsen v/ skoleleder Peter Bech og bestyrelsesformand Laila Andersen 
Låsby Skole  
 

 
 


