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Skolebestyrelsens sammensætning 

Skolebestyrelsen på Mårslet Skole er sammensat således: 

 

7 forældrerepræsentanter  

2 medarbejderrepræsentanter 

2 elevrådsrepræsentanter 

 

Skoleleder og skolens souschef er med i bestyrelsen som sekretærer  

 

Skolebestyrelsen kan invitere gæster med til møderne, når det er relevant. Det kan være gæ-

ster fra skolen (øvrige ledere, medarbejdere, elever og forældre) eller eksterne samarbejds-

partnere.  

 

Valg 

Mårslet Skole afholder valg til skolebestyrelsen for forældrevalgte repræsentanter hvert andet 

år. Kandidater vælges for en 4-årig periode.  

 

Valg foretages forskudt hvert andet år for at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. 

I 2024, 2028, 2032 osv vælges 4 kandidater 

I 2022, 2026, 2030 osv vælges 3 kandidater. 

I hver to-årig periode vælges 3 suppleanter.  

 

Skolens leder orienterer i maj måned via AULA om valg, procedure samt frist for opstilling. 

Skoleleder vedhæfter samtidig en skabelon, som kandidater skal udfylde for at melde sit kan-

didatur. Den udfyldte skabelon sendes til skolens kontor. 

 

Hvis der er samme antal kandidater, som der er ledige pladser, og der er enighed blandt kan-

didaterne om, hvem der er valgt til bestyrelsen, og hvem der er suppleanter, har vi fredsvalg. 

Kandidaterne indgår i den nye bestyrelse.  

Hvis der er flere kandidater, end der er ledige pladser, afholdes kampvalg.  

 

Procedure i tilfælde af kampvalg 

Skoleleder offentliggør en kandidatliste på AULA med tidsfrist for at afgive sin stemme. 

 

Skoleleder sørger for, at kun stemmeberettigede forældre kan stemme.  

Forældres valgret og valgbarhed følger Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til 

skolebestyrelser i folkeskolen. 

 

Afstemning 

Hver stemmeberettiget kan stemme på op til 4 kandidater. Der kan også stemmes blankt. 

 

De kandidater, der får flest stemmer, bliver valgt. Kandidater, der ikke opnår valg, tilbydes at 

blive suppleanter, således at den med flest stemmer bliver 1. suppleant og så fremdeles.   



 

Offentliggørelse af valgresultat 

Skolens leder offentliggør valgresultatet i AULA hurtigst muligt og senest to hverdage efter val-

get.  

Valgproceduren gennemføres således, at valghandlingen er afsluttet senest d. 5. juni. 

En ny bestyrelsesperiode starter 1. august. 

 

Suppleanter 

Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde af skolebestyrelsen i en valgperiode meddeles 

dette skriftligt til formanden for skolebestyrelsen, og en suppleant indtræder i stedet. 

 

 


