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Procedure for skolebestyrelsesvalg juni 2020 
 
Det gældende bilag til styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommunes folkeskoler, 1.01 Valg 
til skolebestyrelsen, uddybes på følgende punkter: 

1. Uændret 
2. Ordinære valg skal være gennemført inden 1. august…. Skolens tidsplan skal som 

konsekvens tilpasses den temmelig stramme tidsramme.  
a. Valglister skal være tilgængelige – forældrene kan sikre sig, at de er opta-

get, ved at henvende sig via telefon eller Aula (evt. på skolen). 
b. Valgmødet kan afholdes efter 8. juni 2020 (jf. Aftale om genåbning, 3. af-

snit side 2), hvor forsamlingsforbuddet hæves til 30-50 personer – selvføl-
gelig under sundhedsmæssigt forsvarlige former. Hvis der er forventning om 
flere end 50 deltagere, så kan mødet eventuelt afvikles som et Google Meet, 
se pkt. A nedenfor. 

c. Uændret. 
d. Skal kunne gennemføres inden udgangen af juni 2020. 

3. Der er ikke købt mulighed for elektronisk valg, hvis der ikke er fredsvalg. Valglister 
og kandidatlister udarbejdes i Tabulex TEA, se pkt. B nedenfor. 

4. Uændret. 
5. Hvis der skal afholdes valg, bliver det et skriftligt valg. Formalia er i så fald: Det 

nødvendige stemmemateriale i form af stemmeseddel og stemmevejledning tilveje-
bringes ved valgbestyrelsens foranstaltning (tilhørende konvolut og yderkuvert er 
kun nødvendig, hvis der skal ”brevstemmes”). Stemmesedlen udarbejdes på 
grundlag af de indgivne og godkendte kandidatopstillinger. Der kan ved forskudte 
valg til skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter stemmes på 2-3 forskellige 
kandidater.  
Tidsrum for afstemning med fremmøde placeres så brugervenligt som muligt, dvs. 
f.eks. kl. 7-19, og i et lokale, hvor sundhedsforanstaltningerne kan overholdes. 
Stemmesedler afleveres i aflåst boks, som ved kommunalvalg, indtil afslutningen af 
valghandlingen, hvorefter valgbestyrelsen gør valget op. 

6. Uændret – selvom det bliver i sommerferien… 
7. Uændret. 
8. Uændret. 
9. Uændret. 

 
Overgangen fra almindelige valg til forskudte valg er beskrevet i det efterfølgende punkt. 
 
Det er til enhver tid at foretrække at få afgjort skolebestyrelsesvalget med fredsvalg – 
overvej at invitere forældrene til valgmøde, selvom I har fået kandidater. 
 

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-1-Overordnet-styring/01-Valg-til-skolebestyrelsen
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-1-Overordnet-styring/01-Valg-til-skolebestyrelsen
http://skgo/cases/EMN1213/EMN-2019-03593/Dokumenter/20_Bilag/Corona-nyt/Genaabning/Aftale_genaabning_FT.pdf
http://skgo/cases/EMN1213/EMN-2019-03593/Dokumenter/20_Bilag/Corona-nyt/Genaabning/Aftale_genaabning_FT.pdf


 
 

 

 

Side 2 

A: Google Meet 
Et Google Meet kan have op til 250 silkeskole-deltagere. 
Mødet skal oprettes fra silkeskole.dk. Mødeejer skal deltage og være på inden første delta-
ger for at godkende udefrakommende deltagere. 
Forældre kan f.eks. deltage via mødekode gennem barnets silkeskole.dk – det ville i en vis 
udstrækning garantere, at forældrene rent faktisk er stemmeberettigede/opstillings-beret-
tigede. Det giver dog også mulighed for deltagelse af elever, så det er nødvendigt at byde 
velkommen og rent faktisk se mødedeltageren. 
 

B: Tabulex TEA og skolebestyrelsesvalg – uddrag fra TEA’s menu: 
”Det første du skal gøre, er at lave en såkaldt ”Gennemsynsliste”. Gennemsynslisten er dit 
kvalificerede gæt på, hvilke forældre der har ret til at opstille og stemme til skolebestyrel-
sesvalget. Den skal hænges til gennemsyn, så forældre kan komme og se, om de nu også 
står på listen. Gør de ikke det, kan de komme til dig på skolens kontor og blive tilføjet til 
listen. Du bør kun tilføje dem til listen, hvis du er sikker på, at de har stemmeret.  
 
Du kan ikke lave en god gennemsynsliste, før du har forholdt dig til, hvad grundlaget for 
listen skal være. Vores anbefaling er, at du tager udgangspunkt i næste skoleårs elever. 
Dine kommende børnehaveklassebørn bør altså være på plads i din TEA, før du går i gang 
med valgarbejdet. Det kan også være, at du kommer til at modtage elever fra en eventuel 
fødeskole i det nye skoleår. Disse bør også være på plads i din TEA, i den udstrækning der 
er muligt, før du går i gang med valgarbejdet. 
 
Du laver gennemsynslisten ved at starte guiden ”Hent stemmeberettigede”. Guiden hjæl-
per dig med at udpege de klasser der skal danne grundlag for gennemsynslisten. Du kan 
vælge klasser fra indeværende og kommende skoleår, og fra både din og andre skoler. 
 
Når gennemsynet er slut, er din gennemsynsliste blevet til en valgliste. Den skal danne 
grundlag for valghandlingen. Du kan vælge at lade forældrene stemme på traditionel vis, 
dvs. sende dem alle en stemmeseddel og en umærket konvolut jævnfør bekendtgørelsens 
bestemmelser. Du bør opstille kandidater i TEA. Det gør du på den dertil indrettede fane i 
dette vindue. Du kan lade kandidaterne forfatte en kort tekst og du kan uploade billeder. 
Når I laver papirstemmesedler, kan en kandidatliste med billeder og tekst udskrives som 
et eventuelt bilag til papirstemmesedlen og medsendes til de stemmeberettigede. 
 
Hvis I gennemfører valget med papirstemmesedler, er dit arbejde i TEA slut, når du har 
udskrevet stemmesedler. Når stemmesedlerne kommer retur fra forældrene, kan du 
vælge at udskrive en ”Valgliste” og afstemme på den, så I sikrer jer, at ingen stemmer to 
gange.” 
 

Godkendt af Skoleafdelingens ledelse 
28. maj 2020/Helle Præsius Busk 
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