Forslag til tidsplan for afholdelse af valg af
forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen
for valgperioden august 2022 – juli 2026

Uge 4
Fredag d. 28. januar

Uge 6-8
Mandag den 7. februar
fredag den 25. februar

Uge 9

Senest den 28. januar informeres forældre om det kommende
valg. Informationen skal indeholde:
- hvornår og hvordan forældre og andre skal henvende
sig for optagelse på valglisten
- tidspunktet for afholdelse af valgmødet til
skolebestyrelsen
- diverse tidsfrister i forhold til kandidatopstilling tidsperiode for en evt. afstemning.
Informationen lægges på skolens hjemmeside og AULA.
Center for Skoler, Institutioner og Kultur sørger for
offentliggørelse på Ballerup.dk.
Valglisterne forefindes på skolen.
Interesserede kan henvende sig på skolen, hvis de ønsker at
blive optaget på valglisten eller blot ønsker at sikre sig, at de
er opført.
Indsigelse vedr. valglisten, skal ske ved henvendelse til
skolen senest den 25. februar klokken 12.00.
Valgbestyrelsen behandler indsigelser og giver
tilbagemeldinger senest onsdag den 2. marts.

Onsdag den 2. marts

Uge 9

Indkaldelse til valgmøde udsendes via AULA, senest 1 uge før
valgmødet.
Indkaldelsen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Uge 10-12

Valgmøde på skolen.
Kun valgberettigede kan deltage i møderne.
Valgbestyrelsen giver en orientering om reglerne for valget.
Herefter gives der de fremmødte vælgere lejlighed til at holde
opstillingsmøde.
Valgbestyrelsen kan fungere som ordstyrer og deltage i
opstillingsmødet, hvis vælgerne ønsker dette.

Mandag den 7. marts–
fredag den 25. marts

Uge 13
Fredag den 1. april

Sidste frist for indlevering af kandidatnavne er fredag den 1.
april.
Navnene skal afleveres til skolens kontor.

Uge 14
Onsdag den 6. april

Uge 17
Onsdag den 27. april

Uge 17
Torsdag den 27. april
(senest)

I ugen efter indlevering af kandidatnavne (senest onsdag den
6. april) indhenter valgbestyrelsen tilsagn og underskrift fra
alle kandidater.
Herefter udarbejder valgbestyrelsen den endelige
kandidatliste og indkalder kandidaterne til møde.
Kandidatmøde, hvor det afklares, om der på baggrund af de
indkomne kandidatnavne kan aftales fredsvalg, eller om der
skal afholdes valg. Afholdes senest 27. april.
Valgbestyrelsen orienterer Center for Skoler, Institutioner og
Kultur senest torsdag den 27. april kl. 12, om der er indgået
aftale om fredsvalg, eller der skal indkaldes til valg.
Hvis der er aftalt fredsvalg, sørger valgbestyrelsen for
- at alle stemmeberettigede orienteres om, at der ikke
bliver afstemning
- at de valgte repræsentanter og stedfortrædere får
besked om resultatet
- offentliggørelse på skolens hjemmeside og Intra.
Hvis der skal være valg, sørger valgbestyrelsen for - at
der orienteres på skolens hjemmeside og Intra.
Center for Skoler, Institutioner og Kultur offentliggør på
Ballerup.dk, om der er aftalt fredsvalg eller skal være valg.

Uge 18

Hvis der skal afholdes valg, udsendes stemmemateriale
senest onsdag den 4. maj.

Onsdag den 4. maj
(senest)

Uge 19-20
Mandag den 9. maj –
fredag den 20. maj

Afstemning foregår enten som brevstemme eller elektronisk.
Valget skal være afsluttet senest fredag den 20. maj, klokken
12.00.

Uge 21

Valgbestyrelsen foretager stemmeoptælling efter
afstemningens afslutning.

Uge 21-22

Skolen offentliggør valgresultatet og giver besked til Center
for Skoler, Institutioner og Kultur senest den 2. juni.

Torsdag den 2. juni
(senest)

Mandag d. 1. august

Bestyrelsen tiltræder.

Uge 31-35

Konstituerende møde afholdes senest den 31. august.

Onsdag den 31. august
(senest)

Valgbestyrelsen ser således ud:
-

skolens leder (formand for valgbestyrelsen)
skolebestyrelsesformanden for den afgående bestyrelse
en forældrerepræsentant (fra den matrikel formanden ikke kommer fra)
mindst 1 af kommunalbestyrelsens repræsentanter i den afgående bestyrelse

