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Vejledning for skolebestyrelser  

 

  
Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 1887 af 

01/10 2021, Bekendtgørelse nr. 1074 af 14/9 2017 (skolebestyrelsesbekendtgørelsen) samt 

vedtægt for styrelsen af Ballerup kommunes skoler.  

  

Ordinært valg af forældrerepræsentanter finder sted det år, der følger efter nyvalg til 

Kommunalbestyrelsen.   

  

Forældrerepræsentanters valgperiode er som udgangspunkt 4 år, gældende fra 

konstitueringsperiodens start.   

  

Forud for det ordinære valg kan den enkelte skolebestyrelse beslutte, at valgperioden ikke skal 

være fire år, men i stedet skal være to år for alle skolebestyrelsesmedlemmer i den 

kommende periode. Dette skal fremgå af den information, som alle forældre på skolen 

modtager om valget. Der skal herefter afholdes valg igen efter to år.  

  

Opretholdes 4-årig valgperiode kan skolebestyrelsen vælge, at der skal afholdes forskudte 

valg. Se afsnittet om forskudte valg og valg af forældrerepræsentanter.  

  
  

Skolebestyrelsen består af  
  

Faste medlemmer:  

Skoler på kun én matrikel:  

7 forældrerepræsentanter   

2 medarbejderrepræsentanter  

2 elevrepræsentanter  

Distriktsskolelederen og dennes stedfortræder (sekretariat for bestyrelsen – uden stemmeret)  

  

Skoler på flere matrikler:  

9 forældrerepræsentanter   

3 medarbejderrepræsentanter  

3 elevrepræsentanter  

Distriktsskolelederen og dennes stedfortræder (sekretariat for bestyrelsen – uden stemmeret)  

  

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år gældende fra 1. august i det år der følger efter et 

kommunalbestyrelsesvalg.  

Hvis der er valgt 2 årige valgperioder eller forskudte valg, er valgperioden gældende fra den 1. 

august i det år der følger efter et kommunalbestyrelsesvalg, samt 1. august 2 år efter. 

Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år.   

  

De valgte forældrerepræsentanter tiltræder ved starten af førstkommende skoleår efter valget.  

  

Yderligere medlemmer:  

Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune har besluttet, at indtil 2 pladser kan tildeles 

repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale 
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foreninger, med stemmeret. Valgperioden er 1 år. Det er skolebestyrelsen der udpeger disse 

repræsentanter.   

  

Kommunalbestyrelsen stiller efter anmodning fra skolebestyrelsen et medlem til rådighed for 

skolebestyrelsens møder, uden stemmeret.   
  
  

Forskudte valg  
  
Hvis skolen ønsker det, er der mulighed for at afholde forskudte valg til skolebestyrelsen. 

Ønske om forskudt valg skal meddeles Kommunalbestyrelsen jf. den vedtagne tids- og 

handleplan. Forskudt valg afholdes 2 år forskudt i forhold til de ordinære valg.   

  

Skoler der har forskudte valg skal ikke søge igen.  

  

Ved afholdelse af forskudt valg, skal der tages hensyn til fortsat minimumsrepræsentation af 

afdelinger og specialtilbud.  

  
  
  
  
  

Valg af forældrerepræsentanter  
  

Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der vælges forældrerepræsentanter til 

skolebestyrelser ved kommunale folkeskoler efter regler fastsat af Kommunalbestyrelsen og 

godkendt af skolebestyrelserne på de skoler, som reglerne vedrører.   

  

Såfremt der vælges forskudte valg, fordeles forældrerepræsentanterne således, at der ved 

valg i ordinære år vælges 5 hhv. 4 repræsentanter, og ved det forskudte valg 4 hhv. 3 

repræsentanter. Alle vælges for 4 år ad gangen. Det skal i oversigten over skolebestyrelsens 

sammensætning fremgå, hvilket år forældrerepræsentanterne er valgt.  

  
Center for Skoler, Institutioner og Kultur udarbejder tids- og handleplan for afholdelse af valg.  

  

  

Ansvar for gennemførelse af valg  

  

Som ansvarlig for valgets gennemførelse nedsættes en valgbestyrelse bestående af skolens 

leder som formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse, et 

forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse samt Kommunalbestyrelsens 

repræsentant i skolens bestyrelse.   

  

Valgbestyrelsen sørger for gennemførelse af valget jf. den af Kommunalbestyrelsen vedtagne 

tids- og handleplan.  

  

  

Valgret og valgbarhed  

  

Forældrenes valgret og valgbarhed er anført i skolebestyrelsesbekendtgørelsens kapitel 2.   
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Stemmeberettigede forældre optages på skolens valgliste på baggrund af 

elevadministrationssystemet. Forældrene har mulighed for at kontrollere at de er på valglisten 

ved henvendelse til skolen.  

  

Det er valgbestyrelsens opgave at behandle eventuelle indsigelser vedrørende valglisten, og 

informere skriftligt om afgørelsen til indsigeren.  

  

Klager over valgbestyrelsens beslutninger kan ske skriftligt til Center for Skoler, Institutioner 

og Kultur. Sammen med afgørelsen orienterer valgbestyrelsen om klageadgang.   

  

  

Valgmøde og opstilling af kandidater  

  

Valgbestyrelsen er ansvarlig for at afholde valgmøde.  

  

Afholdelse af valgmøde og opstilling af kandidater sker i henhold til tids- og handleplanen.   

  

Indkaldelse til mødet skal ske via skolens hjemmeside og AULA.  

  

På mødet giver valgbestyrelsen indledningsvis en orientering om reglerne for valg. Herefter 

fortsættes med opstillingsmøde for de fremmødte valgberettigede, hvor interesserede 

kandidater kan melde sig. Valgbestyrelsen kan fungere som ordstyrer og deltage i denne del af 

mødet, hvis vælgerne ønsker det.  

  

På skoler på flere matrikler, skal der vælges mindst 2 forældrerepræsentanter pr. matrikel.   

  

På skoler med specialtilbud skal der vælges mindst én forældrerepræsentant og en 

stedfortræder til at repræsentere det konkrete specialtilbud. Det er valgbestyrelsens ansvar at 

sikre dette.  

  

Endelig frist for opstilling er 1 uge efter valgmødets afholdelse.  

  

Når alle kandidater er kendt, indkalder valgbestyrelsen kandidaterne til et møde, for afklaring 

af om man kan indgå aftale om fredsvalg eller om der skal afholdes valg.    

  

  

Fredsvalg  

  

På mødet skal der være enighed om:  

  
• Hvilke kandidater, der bliver valgt til bestyrelsen. Det skal sikres at alle matrikler er 

repræsenteret med minimum 2 forældre.  

På skoler, hvor der skal vælges repræsentant for specialtilbud, skal det fremgå hvem 

denne repræsentant er.   

• I hvilken rækkefølge resten af kandidaterne bliver valgt som stedfortrædere, herunder 

hensyntagen til minimumsrepræsentation samt repræsentation af specialtilbud.  

  

Alle kandidater skal underskrive aftalen.  

Valgbestyrelsen skal godkende aftalen.   
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Valgbestyrelsen orienterer de valgte repræsentanter og stedfortrædere om resultatet og 

offentliggør valgresultatet på skolens hjemmeside og AULA.  

  

  

Kampvalg  

  

I tilfælde af kampvalg skal valgbestyrelsen offentliggøre dette på skolens hjemmeside og 

AULA.   

  

Stemmemateriale til valget udsendes til forældrene.  

  

Afstemningen foregår som brevstemme eller elektronisk. Tidsfristen fremgår af den vedtagne 

tids- og handleplan.  

  

Efter afslutningen af afstemningen optæller valgbestyrelsen stemmerne.  

  

• Kandidater med flest stemmer bliver valgt til bestyrelsen.  

Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.  

- Det skal sikres at alle matrikler er repræsenteret med minimum 2 forældre.  

- På skoler med specialtilbud, skal mindst en af de valgte forældrerepræsentanter 

repræsentere specialtilbuddets/specialtilbuddenes forældre.  

  

• Resten betragtes som stedfortrædere i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal, 

og under hensyntagen til minimumsrepræsentation pr. matrikel. Ikke valgte 

specialtilbudsrepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte 

repræsentant for forældregruppen.  

  

• Ved afholdelse af forskudt valg, skal der tages hensyn til fortsat 

minimumsrepræsentation af matrikler og specialtilbud.  

  

  

Valgbestyrelsen orienterer de valgte repræsentanter og stedfortrædere, om resultatet og 

offentliggør valgresultatet på skolens hjemmeside og AULA.  

  

  

Klager over valget  

  

Klager over valgets afholdelse behandles af Kommunalbestyrelsen, og skal være indgivet 

skriftligt senest 10 dage efter valgets endelige opgørelse.   

  

I tilfælde af at klagen giver anledning til omvalg, sker dette i henhold til 

skolebestyrelsesbekendtgørelsens kapitel 4.  

  

  

Suppleringsvalg  

  

(Ændringer i løbet af valgperioden)  

  
Hvis der sker frafald af forældrerepræsentanter og stedfortrædere, så der ikke længere er 

repræsentanter nok til at udfylde alle bestyrelsespladser, skal der snarest muligt afholdes 

suppleringsvalg. Distriktsskolelederen udarbejder tids- og handleplan for evt. suppleringsvalg.   
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Valg af medarbejder- og elevrepræsentanter til 

skolebestyrelsen  
  
Medarbejder- og elevrepræsentanter vælges iflg. Folkeskolelovens kapitel 6.  

  

Distriktsskolelederen er ansvarlig for at valgene afholdes.  

  

Medarbejderrepræsentanter  

Der skal vælges 3 medarbejderrepræsentanter og 3 stedfortrædere blandt det samlede 

personale på skolen.  

  

Elevrepræsentanter  

Der skal vælges 3 elevrepræsentanter på hver skole. På skoler med flere matrikler, skal der 

vælges mindst 1 elevrepræsentant for hver matrikel.  

  

Elevrepræsentanterne må ikke overvære punkter på dagsorden, der angår sager vedrørende 

enkeltpersoner blandt elever eller medarbejdere.  

  

  

  

Skolebestyrelsens konstituering og tiltræden  
  
Når valgene er afsluttet, indkalder skolens leder den nye skolebestyrelse til konstituerende 

møde. 1. punkt på dagsorden er valg af formand.  

  

Indtil der er valgt en formand, ledes det konstituerende møde af distriktsskolelederen.   

  

Skolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  

  

På det konstituerende møde skal der blandt forældrerepræsentanterne vælges en 

repræsentant til skoleforum.  

  

Den nye skolebestyrelse tiltræder den 1. august og de hidtidige forældrerepræsentanter 

fratræder den 31. juli.  

  

I tilfælde, hvor valget som følge af omvalg ikke er afsluttet på tiltrædelsestidspunktet, 

tiltræder den nye skolebestyrelse snarest muligt. Kommunalbestyrelsen fastsætter det 

nærmere tidspunkt. De hidtidige repræsentanter ophører tilsvarende dagen før de nye 

forældrerepræsentanter tiltræder.  

  

  


