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Skolebestyrelsesvalg foråret 2018
Hvis du vil have indflydelse på udviklingen på dit
barns skole, så skal du stille op til skolebestyrelsen

Skoleleder
Carsten Højgaard
Dir. nr. 6333 7501
cne@nyborg.dk

I henhold til styrelsesvedtægten for Skolerne i Nyborg Kommune (§2
stk. 2) afholdes forskudt valg til skolebestyrelsen. I foråret 2018 skal
der vælges 4 medlemmer til skolebestyrelsen, som tiltræder 1. august 2018.
På Birkhovedskolen består skolebestyrelsen af
 7 forældrerepræsentanter
 2 elevrepræsentanter
 2 medarbejderrepræsentanter
Valg af forældrerepræsentanter skal ske her i foråret 2018, og skal
være afsluttet inden 1. juni 2018.
Derfor holder vi Informations/valgmøde på Birkhovedskolen den
19. april 2018 fra 19.00 – 21.00. Nærmere info følger.
Iflg. bekendtgørelse er der flg. regler vedr. valgret og valgbarhed:
Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de
personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over
børn, der er indskrevet i skolen. Elever i kommende 0. klasse er at betragte som indskrevet på skolen. Andre personer kan søge om valgbarhed og valgret, hvis:
 man har plejebørn, som er indskrevet på skolen
 man har indgået ægteskab med en person som har forældremyndigheden over et barn på skolen og den pågældende forældremyndighedsindehaver giver samtykke til det
 man er far til et barn, der går på skolen, hvis fadderskab er
fastslået, og far bor sammen med indehaver af forældremyndighed og barnet
 man er biologisk forælder, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med den, der har forældremyndigheden. Forældremyndighedsindehaver skal give tilsagn
til det.

Hvis ens barn skal indskrives på anden skole fra 1. august 2018, deltager man i valget på den pågældende skole.
Yderligere information kan fås i Bek. nr. 28 af 14/01 2014.
eller hos Carsten Højgaard på tlf. 6333 7501 eller via mail til cne@nyborg.dk.
Efter den 9. maj indkaldes de opstillede kandidater til fredsvalgsmøde
den 15. maj. Ved dette møde søger man at nå til enighed om, hvem
der skal have plads i skolebestyrelsen, og hvem der skal være suppleanter. Hvis det ikke lykkes at nå til enighed udskrives der kampvalg, hvor alle med valgret får mulighed for at stemme på de pågældende kandidater.
Vi håber på stor interesse for den kommende skolebestyrelse og på et
godt valg.
Ved informations/valgmødet den 19. april er det muligt at stille sit kandidatur til rådighed. Ud over det vil der frem til den 9. maj være mulighed for stille op til skolebestyrelsen. Dette gøres ved henvendelse til
skolens kontor på tlf. 6333 7021 eller direkte til skolens leder Carsten
Højgaard 6333 7501 eller via mail til cne@nyborg.dk

Venlig hilsen
Carsten Højgaard, skoleleder
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