Strandgårdskolen

Skolebestyrelsesvalg 2018
9. marts 2018
I forbindelse med skolebestyrelsesvalg 2018 har valgbestyrelsen på Strandgårdskolen lavet
nedenstående tidsplan.
Der er valg til skolebestyrelsen for perioden den 1/8-18 til den 31/7-22. Alle forældre, der har
forældremyndigheden over et barn, der går på Strandgårdskolen på valgtidspunktet, kan stille
op som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen. Der kan også være omstændigheder, hvor
man kan stille op til skolebestyrelsen, selvom man ikke har forældremyndigheden over et
barn på skolen. Disse særregler kan man få mere information om ved at henvende sig til skolens kontor.
Valgbestyrelsen
I forbindelse med valget er der nedsat en valgbestyrelse. Er der nogle spørgsmål eller andet
vedr. skolebestyrelsesvalget, kan man henvende sig til denne. Valgbestyrelsen består af:
 Maria Bundtofte (skolebestyrelsesformand på Strandgårdskolen)
 Jeannette Merklin (byrådsmedlem, der sidder i skolebestyrelsen på Strandgårdskolen)
 Birgit Lise Andersen (skoleleder på Strandgårdskolen)
Tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2018
Tidsrum
12/3-18 til
11/4-18

Begivenhed
Opstilling af kandidater.
Frist for opstilling af kandidater er onsdag den 11/418 kl. 12.00.

22/3-18 kl. 19.00

Valgmøde på Strandgårdskolen

18/4-18

Aftale om fredsvalg

20/4-18

Frist for indgivelse af klager over valget er fredag
den 20/4-18 kl. 12.00
Afstemningsperiode

23/4-18 til
8/5-18

Bemærkninger
I denne periode kan man skrive sig på kandidatlisten og dermed tilkendegive sit kandidatur som
skolebestyrelsesmedlem. Dette gøres ved at henvende sig til skolens kontor og blive skrevet på
kandidatlisten.
Til valgmødet deltager valgbestyrelsen.
Invitation til dette møde er udsendt via forældreintra.
Der bliver tale om fredsvalg, hvis kandidaterne til
skolebestyrelsen kan finde ud af hvem der skal sidde i skolebestyrelsen, og hvem der skal være suppleanter. Bliver der tale om fredsvalg vil valgets resultat blive offentliggjort på forældre-intra.
Hvis der er klager over valget skal dette ske til
valgbestyrelsen eller én fra valgbestyrelsen. Klager
over valget afgøres af Byrådet.
Hvis der ikke bliver tale om fredsvalg, skal der
stemmes om, hvilke forældre der skal sidde i skolebestyrelsen. Nærmere information følger, hvis det
skulle blive aktuelt. Offentliggørelse af valgresultat
sker på forældre-intra.
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Tidsrum
20/6-18 kl. 17

Begivenhed
Konstitueringsmøde.
Afholdes på Strandgårdskolen

August 2018

Første skolebestyrelsesmøde

Bemærkninger
Den nyvalgte skolebestyrelse sætter sig sammen for
at konstituere sig. Der skal bl.a. vælges en formand
og næstformand. Forslag til møderækken mm. for
skoleåret 18/19 fremlægges på dette møde.
Den nye skolebestyrelse mødes for første gang til et
ordinært skolebestyrelsesmøde.

Venlig hilsen
Valgbestyrelsen på Strandgårdskolen:

Maria Bundtofte
Formand for skolebestyrelsen

Jeannette Merklin
Byrådsmedlem

Birgit Lise Andersen
Skoleleder
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