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Regler for skolebestyrelser og valg til skolebestyrelser i Struer Kommune er beskrevet i: 
• Bekendtgørelse BEK nr. 28 af 14/01/2014 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i 

folkeskolen. Retsinformation 
• Information om skolebestyrelser på uvm.dk, herunder skolebestyrelsens sammensætning og opgaver. 

uvm.dk 
• Gl. Folkeskolelov Retsinfomation 
• ”Vedtægt for styrelsen af Struer Kommunes skolevæsen” – som skal revideres jf. de 3 ovenstående 

nationale regler for området. Styrelsesvedtægter 
 
 
Ændringer til Struer Kommunes styrelsesvedtægter vedr. skolebestyrelser 
Hver skole har tilknyttet et advisory board, der 1-2 gange om året inviteres til møde med skoleleder og 
skolebestyrelsesformanden for at udfordre på skolens praksis og for at skabe et udviklende netværk. På 
mødet drøftes konkrete temaer i forhold til ledelse og udvikling af skolen samt samarbejdet mellem skolen 
og lokale ungdomsuddannelser samt idræts-, kultur-, erhvervs-, og foreningsliv. 
Hver skoles advisory board består af fra 2-5 personer fra lokale ungdomsuddannelser samt lokale idræts-, 
kultur-, erhvervs- og foreningsliv og udpeges hvert 4. år af en nyvalgt skolebestyrelse.  
 
 
Valg af forældrerepræsentanter 
• Valgbestyrelsen består af skolens leder som formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående 

skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.  
 

• Ordinære valg gennemføres efter, at der har været holdt kommunale og regionsvalg, og skal være 
afsluttet senest ved udgangen af juni det følgende år.  
 

• Forskudte valg skal være afsluttet senest ved udgangen af juni det år, valget afholdes.  
 

• Forskudte valg omfatter ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter 3 eller 4 pladser i 
bestyrelsen. De øvrige pladser besættes ved de ordinære valg. 

 
• Anmodning om afholdelse af forskudte valg håndteres administrativt jf. byrådsbeslutning den 8. oktober 

2013. 
 
• Stemmeafgivningen sker ved elektronisk afstemning, hvis der ikke er tale om fredsvalg.  

 
• Valgbestyrelsen sørger for, at der senest 3 mdr. før (dog 12 uger i 2014) før afslutningen af perioden for 

en eventuel afstemning gives hjemmene skriftlig meddelelse på den sædvanligt benyttede måde. Den 
skriftlige meddelelse skal indeholde informationer om: 
1. Forældrenes mulighed for at sikre sig, at de er optaget på valglisterne. 
2. Hvornår interesserede forældre kan rette henvendelse til skolen med henblik på optagelse på 
valglisten 
3. Evt. tidspunkt for afholdelse af valgmøde. 
4. Kandidatopstilling: Hvor og hvornår samt kandidaternes mulighed for at redegøre for synspunkter. 
5. Perioden for en evt. afstemning. 
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• Valglisten skal foreligge til gennemsyn senest 3 uger før valgmødet. 
 
• Valgbestyrelsen udsender skriftlig meddelelse til hjemmene om valgmødet samt eventuelt materiale. 

Den skriftlige meddelelse om valgmødet samt eventuelt materiale offentliggøres på skolens hjemmeside. 
Meddelelsen skal ske senest 1 uge før valgmødet. 
 

• Valgmødet holdes senest 4 uger før fristen for afleveringen af stemmer ved en eventuel afstemning. 
 

• Kandidatopstilling sker ved henvendelse til skolens leder senest den 10. dag efter valgmødet, dog sidste 
hverdag før fristen, hvis fristen falder på en helligdag. 
 

• Hvis valgbestyrelsen ikke umiddelbart kan godkende en kandidatopstilling som gyldig, fastsætter 
valgbestyrelsen en rimelig frist for afhjælpning af eventuelle mangler ved opstillingen. Valgbestyrelsen 
kan udsætte den nævnte frist for fredsvalg, hvis den har fastsat en frist for afhjælpning af eventuelle 
mangler ved en opstilling. 

 
• Der kan laves aftale om fredsvalg, hvis: 

1. Alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette. 
2. Valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne. 

 
• Hjemmene orienteres om afstemningen, og der gives adgang til stemmemateriale - Information til 

hjemmene skal ske mindst 10 dage før afholdelse af afstemningen. 
 
• Umiddelbart efter afslutningen af afstemningen: 

• Valgbestyrelsen opgør stemmer. 
• Valgbestyrelsen underretter de valgte. 
• Valgbestyrelsen underretter skoleafdelingen om valget pr. mail 
•  Resultatet bekendtgøres på skolens hjemmeside. Senest den første hverdag efter valget. 

 
• Klager over valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser, herunder om afslag på optagelse på 

valglisten, skal indgives skriftligt til valgbestyrelsen inden 10 dage efter valgets endelige opgørelse. 
 

• Skoleleder indkalder til konstituerende møde og den nyvalgte skolebestyrelse tiltræder 1. august.  
 

• Suppleringsvalg afholdes efter behov og hurtigst muligt. Et skolebestyrelsesmedlem, valgt ved 
suppleringsvalg, træder i funktion, når valget er afsluttet. 
 

• De angivne frister for valget kan rykkes til den sidste skolehverdag før eller efter fristen, hvis fristen 
falder på en helligdag. 
 
 


