VALG TIL SKOLEBESTYRELSEN 2018
Kære forældre
Du har snart mulighed for at få indflydelse på dit barns skole, ved at deltage i det kommende skolebestyrelsesvalg.
I Slagelse Kommune er det et politisk ønske, at skolebestyrelserne afspejler befolkningens sammensætning. Derfor vil jeg opfordre alle forældre til at stille op som kandidat til skolebestyrelsen
og/eller at stemme ved valget.
Du skal ikke have nogen forudgående forudsætninger for at være medlem i skolebestyrelsen. Du vil
komme helt tæt på skolens hverdag og opnå indsigt i og indflydelse på bl.a. budget og skolens
principper.
Du er opstillings- og stemmeberettiget, hvis du har forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen med henblik på skolegang pr. 1. august 2018, herunder børn til kommende børnehaveklasse.
Da vi har besluttet at afholde forskudt valg, 2 år efter det ordinære valg, er det ca. halvdelen af
skolebestyrelsen, der skal udskiftes. Valgperioden for forældrerepræsentanter er almindeligvis 4 år.
Valglister over opstillings- og stemmeberettigede forældre vil være tilgængelige på skolens kontor i
perioden d. 24/4 til d. 24/5 2018. Her kan du sikre dig, at du står på valglisten.
Hvis du vil opstille som kandidat, skal det ske inden den 24/5-2018. Du kan enten henvende dig til
skolens ledelse eller meddele det på valgmødet den 24/5 2018.
Via ForældeIntra og skolens hjemmeside kan du holde dig orienteret om skolebestyrelsesvalget.
Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at henvende jer til formanden Johnnie Rasmussen eller mig.
Med venlig hilsen
Tina Ellekjær
Skoleleder

Tidsplan for det kommende skolebestyrelsesvalg
24/4 – 24/5
24/5

Kandidatopstilling ved direkte henvendelse til skolens leder (kontor) samt ved et
fælles valgmøde
Valgmøde på skolens bibliotek kl. 17.00 – Kandidater opstillet på Dalmose Skole
mødes og aftaler opstillingsrækkefølge med henblik på aftale om fredsvalg

I tilfælde af kampvalg
28/5
29/5
7/6
7/6
8/6
18/6

Frist for indsendelse af kandidatmateriale. Dette materiale lægges på FI
Skriftlig orientering om afstemningen og udsendelse af afstemningsmateriale FI.
Deadline for afgivelse af stemme
Stemmeoptælling
Valgbestyrelsen underretter de valgte samt Center for Skole om valget
Frist for klager over valget

