FÅ INDFLYDELSE PÅ DIT BARNS HVERDAG
– STIL OP TIL SKOLEBESTYRELSESVALG I
I foråret 2018 skal der vælges fire nye medlemmer og et antal suppleanter til skolens bestyrelse. Den nye
bestyrelse starter 1. august 2018. Skolebestyrelsen mødes ca. otte gange om året.

HVORDAN STILLER DU OP TIL SKOLEBESTYRELSEN?
Du skal kontakte skolens leder inden den 7. maj 2018 og fortælle, at du ønsker at stille op til skolebestyrelsen.
Skolen afholder et valgmøde for alle forældre, hvor der er mulighed for at stille op som kandidat og fortælle om
sine synspunkter og holdninger. Hvis der er flere opstillede, end der er pladser, eller man ikke kan blive enige
om, hvem der skal sidde i bestyrelsen og hvem der skal være suppleanter, afholdes der valg blandt forældrene.
Skoleleder Eva Hindsgavl Brink kan kontaktes på tlf. 35271003 eller pr. mail evbrin@buf.kk.dk.
Valgmødet afholdes den 18. april 2018 kl. 17-19 i Ryesgadesalen i indskolingshuset – se vedhæftede invitation.

HVILKE FORÆLDRE KAN STILLE OP?
Forældre, som har forældremyndighed over et barn, der er indskrevet på skolen, har automatisk stemmeret og
kan vælges til skolebestyrelsen.
Hvis du ikke har forældremyndighed, kan du stadig have mulighed for at stille op. Fx hvis du er fraskilt og uden
forældremyndighed. Som stedforælder kan du i visse tilfælde også stille op. Som regel vil det kræve samtykke fra
den part, der har forældremyndighed. Spørg lederen på din skole, hvis du er i tvivl.
HVAD ER EN SKOLEBESTYRELSE?
Alle folkeskoler har en bestyrelse – en demokratisk valgt skolebestyrelse, der er sammensat af forældre, elever og
ansatte ved skolen. Forældrene har flertal i skolebestyrelsen, der vælges for fire år ad gangen.
HVAD LAVER SKOLEBESTYRELSEN?
Skolebestyrelsen har indflydelse på en række forhold, som har betydning for elevernes skolegang. Den fører
blandt andet tilsyn med undervisningen og skolens fysiske forhold. Et af skolebestyrelsens vigtigste
arbejdsområder er at fastsætte retning for skolen og dens udvikling.
VIL DU VIDE MERE?
Kontakt skoleleder Eva Hindsgavl Brink på tlf. 35271003 eller på mail: evbrin@buf.kk.dk for at høre mere om
arbejdet i skolebestyrelsen.
På Undervisningsministeriets website om skolebestyrelser kan du læse om reglerne for skolebestyrelsens arbejde:
http://www.uvm.dk/folkeskolen/organisering-og-ledelse/skolens-ledelse/skolebestyrelsen
De forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer er i København organiseret i foreningen Skole og Forældre. Læs
mere på foreningens hjemmeside: http://skole-foraeldre-kbh.dk/

