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25. januar 2022 
 

  

Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen  
Regelsæt til valget i 2022  

 

Valgudskrivelse 

Der udskrives nyvalg til hele skolebestyrelsen ved Kirke Hyllinge Skole, Kirke Saaby Skole, 

Trællerupskolen, Osted Skole og Firkløverskolen for perioden 1. august 2022 til 31. juli 2026. 

Ved Bramsnæsvigskolen, Allerslev Skole og Hvalsø Skole skal der vælges 4 nye 

forældrerepræsentanter for perioden 1. august 2022 til 31. juli 2026. 

Ansvar for gennemførelse af valget  

En valgbestyrelse bestående af skolens leder (formand), formanden for den afgående bestyrelse og 

et forældrevalgt medlem af den afgående bestyrelse, samt et af Kommunalbestyrelsen udpeget 

medlem har ansvaret for gennemførelsen af valget på de enkelte skoler. 

Valgbestyrelsen sørger endvidere for at personer med valgret og valgbarhed som 

forældrerepræsentanter senest den 18. februar 2022 informeres om valget, tidsplanen for 

valgmødet, hvornår indehavere af forældremyndigheden har mulighed for at sikre sig, at de er 

opført på valglisten, samt om hvornår interesserede kan rette henvendelse til skolen om optagelse 

på valgliste via skolens hjemmeside og Aula. 

Chefen for Center for Børn og Læring har ansvaret for generel information om valget som bringes 

på Lejre Kommunes hjemmeside senest den 18. februar 2022. 

Valgliste  

Skolens leder sørger for, at der udarbejdes en liste over de personer, der er valgberettigede (jf. BEK 

nr. 1074 af 14/09/2017 §§ 5 og 6) senest den 28. marts 2022. 

Valgtidspunkt  

Valget afholdes i perioden 5. maj til 19. maj 2022. 

Afholdelse af valgmøde  

Valgbestyrelsen indkalder senest den 8. april 2022 via skolens hjemmeside og Aula de 

valgberettigede til et valgmøde, hvor valgbestyrelsen giver vælgerne en orientering om de regler, 

der gælder for valget. Valgmødet afholdes i dagene 19.-21. april 2022, således af Firkløverskolens 

valgmøde afholdes d. 20. april 2022, mens valgmøder på de øvrige skoler afholdes enten d. 19. eller 

d. 21. april 2022. 

Efter orienteringen gives der de fremmødte muligheder for at drøfte kandidatopstillinger og 

indlevere kandidatopstillinger. Efter valgmødet har alle kandidater mulighed for at  
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beskrive deres holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde inden for en af 

valgbestyrelsen fastsat frist, idet valgbestyrelsen dog kan fastsætte grænser for omfanget af 

beskrivelserne. 

Udsendelse af valgmateriale  

Valgbestyrelsen sørger for, at valgmateriale til personer med valgret jf. valglisten bl.a. 

indeholdende kandidaternes beskrivelser af holdninger og synspunkter til skolebestyrelsens 

arbejde er tilgængeligt på skolernes hjemmeside og Aula senest den 4.maj 2022. 

Kandidatopstilling  

Kandidatopstilling kan ske ved henvendelse til skolens leder senest den 29. april 2022 kl. 12:00. 

Afstemning  

Afstemningen foregår elektronisk ved at de stemmeberettigede får adgang til stemmemateriale og 

til at stemme online med Nem ID/Mit ID. 

Ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter stemmes på 4 forskellige kandidater. 

Ved skolebestyrelser med 5 forældrerepræsentanter stemmes på 3 forskellige kandidater. 

Ved forskudte valg til skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter stemmes på 2 forskellige 

kandidater, når der skal vælges 3 forældrerepræsentanter, og på 3 forskellige kandidater, når der 

skal vælges 4 forældrerepræsentanter. 

Ved forskudte valg til skolebestyrelser med 5 forældrerepræsentanter stemmes på 1 kandidat, når 

der skal vælges 2 forældrerepræsentanter, og på 2 forskellige kandidater, når der skal vælges 3 

forældrerepræsentanter. 

Sidste frist for at stemme er tirsdag den 19. maj kl. 16:00. 

Mulighed for fredsvalg  

Kandidaterne kan aftale en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis alle kandidater er 

enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette senest onsdag den 4. maj kl. 15:00 under 

forudsætning af, at valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne. 

Opgørelse af valget  

Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen tirsdag den 19. maj 2022 straks efter udløbet af 

fristen for afgivelse af stemmer under overværelse af eventuelt tilstedeværende vælgere. 

Kandidaterne placeres i rækkefølge efter størrelsen af deres stemmetal. I tilfælde af stemmelighed 

afgøres placeringen i rækkefølgen ved lodtrækning. Ved bestyrelser med 5/7 

forældrerepræsentanter betragtes de 5/7 øverste i rækkefølgen som valgte*, mens resten betragtes 

som stedfortrædere i rækkefølge efter deres stemmetal. 

*Ved Osted Skole (hvor der skal udpeges en repræsentant for I-klasserne) betragtes den 

repræsentant for I-klasserne, der har fået flest stemmer blandt de opstillede repræsentanter for I-

klasserne, dog som valgt uanset placeringen på listen. 
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Klager over valget  

Klager over valget indgives skriftligt til Kommunalbestyrelsen senest 10 dage efter valgets 

endelige opgørelse. Indkommer der ikke klager over valget betragtes valget som godkendt efter 

klagefristens udløb. 

Skolebestyrelsens konstituering og tiltræden  

Skolens leder indkalder snarest muligt efter afstemningsresultatet er godkendt den nye 

skolebestyrelse til konstituerende møde, herunder valg af formand. Indtil der er valgt en formand 

ledes det konstituerende møde af den forældrerepræsentant, der længst har været medlem af 

skolebestyrelse. Har flere været medlem af skolebestyrelsen lige længe, går den ældre forud for det 

yngre. 

Den nye skolebestyrelse tiltræder den 1. august 2022. 

Suppleringsvalg  

Suppleringsvalg foretages efter samme regler som ved de ordinære valg. Kommunalbestyrelsen 

fastsætter dagen for afslutningen af valget. 

Bekendtgørelse af valgets resultater  

Valgbestyrelsen underretter de valgte repræsentanter og stedfortræderne om valget. 

Afstemningens resultat meddeles Kommunalbestyrelsen, der bekendtgør resultatet på Lejre 

Kommunes hjemmeside. 

Tvivlstilfælde 

I tilfælde af tvivl ved fortolkning af ovenstående vil reglerne i den nu ophævede 

skolebestyrelsesbekendtgørelse af 26. januar 2010 være gældende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


