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Skolebestyrelsesvalg – mulig tidsplan 
 
Udarbejdet på baggrund af styrelsesvedtægten, Bilag 1.01 Valg til skolebestyrelsen 
Dato  Element i processen  Ansvarlig  
Primo marts  På skolebestyrelsesmødet nedsættes valgbestyrelsen, 

og skolebestyrelsen orienteres om formalia  
Skoleleder  

Marts  Forældrekredsen orienteres i et nyhedsbrev i Aula/ 
hjemmesiden om det forestående valg til 
skolebestyrelsen.  
Der orienteres bl.a. om:  
• Regler for valgret og valgbarhed (jf. § 6 i 

Bekendtgørelsen)  
• I hvilken periode forældrene har mulighed for at 

sikre sig, at de er optaget på valglisterne.  
• Tidspunkt for afholdelse af valgmøde  
• Kandidatopstilling hvor og hvornår  
• Perioden for en eventuel afstemning  

Skoleleder  

2 uger  Valglisterne er tilgængelige på skolens kontor eller 
elektronisk  

Administration  

April  Kandidater kan opstille på bl.a. ordinære 
forældremøder  

Skolens personale  

Medio april  Evt. præsentationsmateriale fra kandidater sendes 
elektronisk til valgbestyrelsens formand  

Kandidaterne  

Medio april  Valgbestyrelsen udsender via Aula/hjemmesiden 
kandidaters eventuelle præsentationsmateriale og 
dagsorden for valgmødet.  

Skoleleder  

Umiddelbart 
inden 
valgmødet  

Reminder om valgmødet udsendes på samme steder  Skoleleder  

Første 
halvdel af 
maj 

VALGMØDE 
Mulig dagsorden:  
1. Skolebestyrelsens årsberetning  
2. Indhold og perspektiv i arbejdet i 

skolebestyrelsen (skolebestyrelsesformanden)  
3. Kandidaterne præsenterer sig  
4. Opstilling  
 

To mulige udfald af opstillingen:  
A: Fredsvalg  
B: Valg 

Valgbestyrelsen 

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-1-Overordnet-styring/1-01-Valg-til-skolebestyrelsen
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192674


 

 

Side 2 

 
Udfald A: Hvis der er fredsvalg 

Umiddelbart 
efter 
valgmødet  

Resultatet af opstillingen bekendtgøres til de valgte 
repræsentanter og stedfortrædere. Herefter til 
forældre, medarbejdere, offentligheden (Aula/ 
hjemmesiden). Skoleafdelingen (mail)  

Valgbestyrelsen  

Udfald B: Hvis der skal være valg 
Valgfri 
periode!  
Eks. 1 uge?  

Periode for (elektronisk) afstemning  Administration  

Senest 1. 
juni  
 

Valgresultatet bekendtgøres til de valgte 
repræsentanter og stedfortrædere. Herefter til 
forældre, medarbejdere, offentligheden (Aula/ 
hjemmesiden). Skoleafdelingen (mail)  

Valgbestyrelsen  

Senest 11. 
juni  

Sidste frist for klage over valget til valgbestyrelsen  Valgbestyrelsen  

Efter 12. 
juni  

Konstituerende møde Skolelederen  

Tidsplanen reguleres efter lokale forhold. Den eneste faste tidsangivelse er klagefristen på 
10 dage, og at valget skal være gennemført inden den 1. juni i valgåret. 
 
Der er ikke mulighed for elektronisk valg i Aula, dvs. at valg skal ske ved fremmøde. 
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