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Dette bilag til Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes Skolevæsen beskriver regler for valg af
forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen eller fælles bestyrelse.
Bilaget er opdelt i to – hvor
første del omhandler regler vedr. Skolebestyrelser og
anden del omhandler regler vedr. Fælles bestyrelser

Ved valg af forældrerepræsentanter til hhv. skolebestyrelse eller fælles bestyrelse etableres en
valgbestyrelse som har ansvar for valgtes procedurer og afvikling efter de i bekendtgørelsen og de i dette
bilag fastsatte regler.
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Første del
SKOLEBESTYRELSE
§ 1 – Valgbestyrelse
Stk. 1 – Valgbestyrelsen består af




skolens leder som formand for valgbestyrelsen,
formanden for den afgående skolebestyrelse,
et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.

Byrådet kan herudover udpege et medlem til valgbestyrelsen og kan beslutte, at vedkommende skal være
formand i stedet for skolelederen.
Ved nye skoler eller undervisningstilbud etableres skolebestyrelse eller fælles bestyrelser efter de i
bekendtgørelsen fastsatte retningslinjer.
Stk. 2 – Valgbestyrelsen sørger for, at der gives hjemmene skriftlig meddelelse på den sædvanligt
benyttede måde om valget til skolebestyrelse – herunder:

1) Procedure for kandidatopstilling – og frister for opstilling
Mulighed for offentliggørelse af holdninger og synspunkter vedr. skolebestyrelsens arbejde.
2) Valgtidspunkt
Valget skal afvikles i perioden 1. april – 1. juni.
3) Afstemning - herunder muligheden for elektronisk afstemning
Procedure for deltagelse i afstemning – herunder anvendelse af manuel stemmeafgivelse,
elektronisk stemmeafgivelse m.v.
4) Mulighed for fredsvalg
a) – Senest 3 uger før en eventuel afstemning skal være afsluttet, kan der mellem kandidaterne
aftales opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis:



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

b) – Valgbestyrelsen kan udsætte den nævnte frist, hvis den har fastsat en frist for afhjælpning af
eventuelle mangler ved en opstilling
c) – Ved fredsvalg til skolebestyrelser med 5 forældrerepræsentanter betragtes de 5 øverste i
opstillingsrækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge,
hvori de er opstillet.
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d) – Ved fredsvalg til skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter betragtes de 7 øverste i
opstillingsrækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge,
hvori de er opstillet.
e) – Ved fredsvalg til skolebestyrelser med forskudte valg betragtes de øverste i
opstillingsrækkefølgen svarende til det antal pladser, der er på valg, som valgte, mens resten
betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillet. På skoler, hvor der skal
udpeges en specialklasserepræsentant, og det mandat er på valg, skal det sidste mandat altid tilfalde
den repræsentant for forældregruppen, der står øverst i opstillingsrækkefølgen, hvis rækkefølgen
ikke giver mandat til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter
betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for forældregruppen.
5) Opgørelse af valget
Valgbestyrelsen har ansvaret for opgørelse af resultatet af en evt. afstemning.
6) Klager over valget
Klage over valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelse - eller proceduren i
forbindelse hermed - skal skriftligt indgives til Byrådet senest 10 dage efter
valgets endelige opgørelse.
7) Skolebestyrelsens konstituering og tiltræden
a) – Når valgene er afsluttet, indkalder skolens leder den nye skolebestyrelse
til konstituerende møde, herunder valg af formand.
b) – Indtil der er valgt en formand, ledes det konstituerende møde af den
forældrerepræsentant, der længst har været medlem af skolebestyrelsen
Står flere i så henseende lige, går den ældre forud for den yngre. Hvis ingen af
forældrerepræsentanterne har været medlem af skolebestyrelsen
tidligere, ledes mødet af den ældste af forældrerepræsentanterne.
c) – De nye skolebestyrelser tiltræder hvervet den 1. august efter afslutningen af valgene,
og de hidtidige forældrerepræsentanter fratræder hvervet den 31. juli ved udløbet af valgperioden.
d) – I tilfælde, hvor valget som følge af omvalg ikke er afsluttet på
tiltrædelsestidspunktet, tiltræder de nye skolebestyrelser
snarest muligt. Byrådet fastsætter det nærmere tidspunkt. De hidtidige
repræsentanters hverv ophører tilsvarende dagen før de nye
forældrerepræsentanters tiltræden.

8) Suppleringsvalg
a) – Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen eller et medlem dør, indtræder en
stedfortræder for resten af valgperioden.
b) – Er der ved ledighed ingen stedfortrædere for skolebestyrelsens forældrerepræsentanter,
holdes der snarest muligt suppleringsvalg efter reglerne i denne bekendtgørelse med henblik på
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besættelse af den ledige plads i skolebestyrelse for resten af valgperioden, og eventuelt valg af
yderligere stedfortrædere. Byrådet fastsætter dagen for afslutning af eventuel afstemning.

9) Bekendtgørelsen af valgets resultater
Valgbestyrelsen underretter de valgte og stedfortræderne om valget. Resultatet meddeles til
Byrådet.
Valgbestyrelsen bekendtgør resultatet på den sædvanligt benyttede måde.

§ 2 – Oprettelse af skoler i valgperioden
Ved skoler, der oprettes i valgperioden henvises til bekendtgørelse om valg af
forældrerepræsentanter til skolebestyrelser.

§ 3 – Nedlæggelse af skoler i valgperioden
Ved skoler eller undervisningstilbud, der på afstemningstidspunktet er besluttet
nedlagt senest den 1. august i valgåret henvises til bekendtgørelse om valg af
forældrerepræsentanter til skolebestyrelser.

§ 4 – Forskudt valg
Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet bestemmer antallet af pladser, der
skal besættes ved forskudt valg.
Stk. 2 – Når der første gang holdes forskudt valg, afkortes valgperioden for
indehaverne af de pladser, som skal besættes til 2 år. Skolebestyrelsen afgiver
indstilling til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet om, hvilke
forældrerepræsentanter der fratræder. Indstillingen afgøres ved lodtrækning, hvis
forældrerepræsentanterne ikke kan blive enige om anden måde at afgøre
spørgsmålet på.
Stk. 3 – Hvis der ikke længere skal være forskudte valg, afkortes valgperioden for
indehaverne af de pladser, der er besat ved det sidste forskudte valg, til 2 år.

§ 5 – Valgret og valgbarhed
Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der
på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen,
samt af og blandt de personer, som i henhold til § 6 tillægges valgret og
valgbarhed.
Stk. 2 – Valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering
er endeligt fastlagt inden valget.
Stk. 3 – Ved skoler, der er besluttet nedlagt i valgåret, jf. § 3, er forældrene
valgberettigede og valgbare ved valget på den skole, som barnet skal overflyttes til.
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Stk. 4 – Forældre til børn, der med virkning fra 1. august i valgåret skal overføres til
en skole for de ældre klassetrin, deltager kun i valget ved denne skole.
Stk. 5 – Forældre til børn, der midlertidigt undervises på en specialskole, herunder
regionale undervisningstilbud, deltager i valget ved den skole, hvorfra henvisningen
har fundet sted.

§ 6 – Tillagt valgret og valgbarhed
Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som
forældrerepræsentanter, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder:
1) Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt undervisningstilbud, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne har plejetilladelse
eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget.
Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.
2) Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er
indskrevet i skolen, forudsat at indehaverne/indehaverne af forældremyndigheden giver sin
tilslutning.
3) Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet
samtykker heri.
4) Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen
med forældremyndighedens indehaver og barnet.
5) Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen
med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 4. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens
indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2.
Stk. 2. § 5, stk. 2-5, gælder tilsvarende for personer, der tillægges valgret og valgbarhed efter stk. 1.

§ 7 – Ansatte
Personer, der er ansat ved den pågældende skole, den samdrevne institution, jf. folkeskolelovens § 24 b,
en ungdomsskole, som har fælles ledelse med
folkeskolen, eller det regionale undervisningstilbud, kan ikke vælges til eller være
forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.

§ 8 – Ændring i valgperioden
Kommunalbestyrelsen fastsætter tidspunktet for afholdelse af eventuelt nyvalg
eller suppleringsvalg.

§ 9 – Udtrædelse
En forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har
meddelt kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden
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og har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

§ 10 – Stedfortræder
Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen eller dør, indtræder en stedfortræder for resten af
valgperioden.
Stk. 2 – Er der ved ledighed ingen stedfortrædere for skolebestyrelsens
forældrerepræsentanter, holdes der snarest muligt suppleringsvalg med henblik på
besættelse af den ledige plads i skolebestyrelsen for resten af valgperioden og
eventuelt valg af yderligere stedfortrædere. Valget sker efter regler fastsat af
kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og godkendt af skolebestyrelsen, jf. § 1.

§ 11 – Tvivlsspørgsmål
Tvivlsspørgsmål vedrørende fremgangsmåden ved valget afgøres af
kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.
Stk. 2 – Ved omvalg kan kun de personer, der havde valgret ved det almindelige
valg, deltage. Omvalg sker efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen eller
regionsrådet og godkendt af skolebestyrelsen, jf. § 1.

§ 12 – Fravigelser
Undervisningsministeriet kan i særlige tilfælde fravige bekendtgørelsens
bestemmelser om skolebestyrelsesvalg.

§ 13 – Fravigelser vedr. § 6
Kommunalbestyrelsen og regionsrådet kan fravige bekendtgørelsens § 6 efter
godkendelse fra skolebestyrelserne på de skoler, som fravigelsen vedrører.

§ 14 – Overgangsbestemmelse
På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant, skal det 7. mandat altid tilfalde den
repræsentant for forældregruppen, der står øverst i opstillingsrækkefølgen, hvis rækkefølgen ikke giver
mandat til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende
som stedfortrædere for den valgte repræsentant for forældregruppen (kun relevant til 1.8.2021).
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Andel del
FÆLLES BESTYRELSE
§ 1 – Valgbestyrelse
Stk. 1 – Valgbestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter for skoledelen består af




skolens leder som formand for valgbestyrelsen,
formanden for den afgående fælles bestyrelse,
et forældrevalgt medlem for skoledelen af den afgående fælles bestyrelse.

Valgperioden for forældrerepræsentanter for skoledelen er fire år.

Stk. 2 – Valgbestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter for dagtilbudsdelen består af





skolens leder som formand for valgbestyrelsen,
formanden for den afgående fælles bestyrelse,
en forældrerepræsentant for dagtilbuddet i den afgående fælles bestyrelse,
daglig leder af det dagtilbud valget angår.

Valgperioden for forældrerepræsentanter for dagtilbudsdelen er to år.
Byrådet kan herudover udpege et medlem til valgbestyrelsen og kan beslutte, at
vedkommende skal være formand i stedet for skolelederen.
Ved nye skoler eller undervisningstilbud etableres skolebestyrelse eller fælles bestyrelser efter de i
bekendtgørelsen fastsatte retningslinjer.
Stk. 3 – Valgbestyrelsen sørger for, at der gives hjemmene skriftlig meddelelse på den sædvanligt
benyttede måde om valget til fælles bestyrelse – herunder:
1) Procedure for gennemførelse af valget i henholdsvis skole- og dagtilbudsdel
2) Procedure for kandidatopstilling – og frister for opstilling
Mulighed for offentliggørelse af holdninger og synspunkter vedr. fælles
bestyrelsens arbejde
3) Valgtidspunkt
Valget skal afvikles i perioden 1. april – 1. juni.
Valget skal være afsluttet og resultatet offentliggjort senest 3. torsdag i juni
måned.
4) Afstemning - herunder muligheden for elektronisk afstemning
Procedure for deltagelse i afstemning – herunder anvendelse af manuel stemmeafgivelse,
elektronisk stemmeafgivelse m.v.
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5) Muligheden for fredsvalg
a) – Senest 3 uger før en eventuel afstemning skal være afsluttet, kan der mellem kandidaterne
aftales en opstillingsrækkefølge mellem samtlige forældrerepræsentanter for såvel skole- som
dagtilbudsdelen – dette under hensyn til kravet om forælderepræsentation for begge områder jfr.
Styrelsesvedtægtens § 1, stk. 5 og bilag A.



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

b) – Valgbestyrelsen kan udsætte den nævnte frist, hvis den har fastsat en frist for afhjælpning af
eventuelle mangler ved en opstilling.
c) – Ved fredsvalg til fælles bestyrelser betragtes de øverste i opstillingsrækkefølgen for hhv.
skoledel og dagtilbudsdel som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge,
hvori de er opstillet.
6) Opgørelse af valget
Valgbestyrelsen har ansvaret for opgørelse af resultatet af en evt. afstemning.
7) Bekendtgørelse af valgets resultater
Valgbestyrelsen underretter de valgte og stedfortræderne om valget. Resultatet meddeles til
Byrådet.
Valgbestyrelsen bekendtgør resultatet på den sædvanligt benyttede måde.
8) Klager over valget
Klage over valg af forældrerepræsentanter til fælles bestyrelse - eller proceduren
I forbindelse hermed – skal skriftligt indgives ti Byrådet senest 10 dage efter valgets endelige
opgørelse.
9) Fælles bestyrelsens konstituering og tiltræden
a) – Når valgene er afsluttet, indkalder skolens leder den nye fælles bestyrelse til konstituerende
møde, herunder valg af formand.
b) – Indtil der er valg en formand, ledes det konstituerende møde af den forældrerepræsentant, der
længst har været medlem af fælles bestyrelsen. Står flere i så henseende lige, går den ældste forud
for den yngre. Hvis ingen af forældrerepræsentanterne har været medlem af fælles bestyrelsen
Tidligere, ledes mødet af den ældste af forældrerepræsentanterne.
c) – De nye fælles bestyrelser tiltræder hvervet den 1. august efter afslutningen af valgene, og de
hidtidige forældrerepræsentanter fratræder hvervet den 31. juli ved udløbet af valgperioden.
d) – I tilfælde, hvor valget som følge af omvalg ikke er afsluttet på tiltrædelsestidspunktet, tiltræder
de nye fælles bestyrelser snarest muligt. Byrådet fastsætter det nærmere tidspunkt. De hidtidige
repræsentanters hverv ophører tilsvarende dagen før de nye forældrerepræsentanters tiltræden.
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§ 2 – Oprettelse af skoler i valgperioden
Ved skoler, der oprettes i valgperioden henvises til bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter.

§ 3 – Nedlæggelse af skoler i valgperioden
Ved skoler eller undervisningstilbud, der på afstemningstidspunktet er besluttet
nedlagt senest den 1. august i valgåret henvises til bekendtgørelse om valg af
forældrerepræsentanter.

§ 4 – Forskudt valg
Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet bestemmer antallet af pladser for forældrerepræsentanter
for skoledelen, der skal besættes ved forskudt valg.
Stk. 2 – Når der første gang holdes forskudt valg, afkortes valgperioden for indehaverne af de pladser,
som skal besættes til 2 år. Fælles bestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet
om, hvilke forældrerepræsentanter der fratræder. Indstillingen afgøres ved lodtrækning, hvis
forældrerepræsentanterne ikke kan blive enige om anden måde at afgøre spørgsmålet på.

Stk. 3 – Hvis der ikke længere skal være forskudte valg, afkortes valgperioden for indehaverne af de
pladser, der er besat ved det sidste forskudte valg, til 2 år.

§ 5 – Valgret og valgbarhed
for forældrerepræsentanter for dagtilbud
Forældre, der på valgtidspunktet har forældremyndigheden eller er samboende til forældre med børn
indskrevet i dagtilbuddet, er valgbare og har stemmeret. Ved fælles forældremyndighed er det
forældremyndighedsindehaveren, der har stemmeret, og ikke den samboende. Samme stemmeret og
valgbarhed gælder plejeforældre, som har børn i familiepleje.
1) Stemmeret har endvidere forældre til børn på garantiplads fra en dagtilbudsplads i en aftalt
orlovsperiode, såfremt barnet genoptages indenfor dagtilbudsrepræsentantens valgperiode i fælles
bestyrelsen.
2) Valgbare er forældre med børn, der er optaget i det dagtilbud valget angår, inden starten af fælles
bestyrelsens valgperiode.
Dette gælder også genoptagelse af børn på garantiplads.
De fremmødte stemmeberettigede kan afgive hver én stemme. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt. Valg til fælles bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed
afholdes omvalg mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.
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for forældrerepræsentanter for skoledelen
Fælles bestyrelsens forældrerepræsentanter for skoledelen vælges af og blandt de personer, der på
valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, samt af og blandt
de personer, som i henhold til § 6 tillægges valgret og valgbarhed.
Stk. 2 – Valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er endeligt fastlagt
inden valget.
Stk. 3 – Ved skoler, der er besluttet nedlagt i valgåret, jf. § 3, er forældrene valgberettigede og valgbare
ved valget på den skole, som barnet skal overflyttes til.
Stk. 4 – Forældre til børn, der med virkning fra 1. august i valgåret skal overføres til en skole for de
ældre klassetrin, deltager kun i valget ved denne skole.
Stk. 5 – Forældre til børn, der midlertidigt undervises på en specialskole, herunder regionale
undervisningstilbud, deltager i valget ved den skole, hvorfra henvisningen har fundet sted.

§ 6 – Tillagt valgret og valgbarhed
for skoledelen
Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de fremsætter
ønske herom over for skolens leder:
1) Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt undervisningstilbud,
i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne har plejetilladelse eller
godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget.
Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.
2) Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er
indskrevet i skolen, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremyndigheden giver sin tilslutning.
3) Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet samtykker
heri.
4) Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen med
forældremyndighedens indehaver og barnet.
5) Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med
forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 4. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver
giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2.
Stk. 2. § 5, stk. 2-5, gælder tilsvarende for personer, der tillægges valgret og valgbarhed efter stk. 1.

§ 7 – Ansatte
Personer, der er ansat ved den samdrevne institution, jf. folkeskolelovens § 24 a eller det regionale
undervisningstilbud, kan ikke vælges til eller være forældrerepræsentanter i fælles bestyrelsen.
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§ 8 – Ændring i valgperioden
Kommunalbestyrelsen fastsætter tidspunktet for afholdelse af eventuelt nyvalg eller suppleringsvalg.

§ 9 – Udtrædelse
En forældrerepræsentant kan udtræde af fælles bestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt
kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og fælles bestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget
en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

§ 10 – Stedfortræder og suppleringsvalg
Hvis et medlem udtræder af fælles bestyrelsen eller dør, indtræder en stedfortræder for resten af
valgperioden.
Stk. 2 – Er der ved ledighed ingen stedfortrædere for fælles bestyrelsens forældrerepræsentanter, holdes
der snarest muligt suppleringsvalg med henblik på besættelse af den ledige plads i fælles bestyrelsen for
resten af valgperioden og eventuelt valg af yderligere stedfortrædere. Valget sker efter regler fastsat af
kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og godkendt af fælles bestyrelsen.

§ 11 – Tvivlsspørgsmål
Tvivlsspørgsmål vedrørende fremgangsmåden ved valget afgøres af kommunalbestyrelsen eller
regionsrådet.
Stk. 2 – Ved omvalg kan kun de personer, der havde valgret ved det almindelige valg, deltage. Omvalg sker
efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og godkendt af fælles bestyrelsen.

§ 12 – Fravigelser
Undervisningsministeriet kan i særlige tilfælde fravige bekendtgørelsens bestemmelser om valg til fælles
bestyrelse.

§ 13 – Fravigelser vedr. § 6
Kommunalbestyrelsen og regionsrådet kan fravige bekendtgørelsens § 6 efter godkendelse fra fælles
bestyrelse på de skoler, som fravigelsen vedrører.

§ 14 – Overgangsbestemmelse
På skoler, hvor der skal udpeges en specialklasserepræsentant, skal det 7. mandat altid tilfalde den
repræsentant for forældregruppen, der står øverst i opstillingsrækkefølgen, hvis rækkefølgen ikke giver
mandat til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende
som stedfortrædere for den valgte repræsentant for forældregruppen (kun relevant til 1.8.2021).
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