
 

 

 

  

 

  

HAVDRUP SKOLE 

 

 

Valg til Skolebestyrelsen på Havdrup Skole 
 

Kære forældre, vi har brug for jeres hjælp! 

Vi mangler forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen. 

 

Og så sidder du måske og tænker: ”Øh… hvem er skolebestyrelsen og hvad laver de?” 

Skolebestyrelsen består af repræsentanter fra ledelsen, medarbejderne, eleverne, forældrene samt en fra 

det lokale virksomhedsnetværk. Vores fælles mål er at sikre eleverne en god skolegang og en god skole. 

 

Vi er lige nu 4 forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen, men vi vil rigtig gerne have flere med.  

 

Og hvad er det så lige, vi laver… Vi er med til at fastlægge de overordnede principper for skolens 

virksomhed, fx samarbejdet mellem skole og hjem. Lige nu er vi faktisk i gang med at revidere princippet 

for trivselsarbejdet på skolen. Derudover fører vi tilsyn med skolen og godkender skolens budget. Det er 

alt sammen noget vi gør for at påvirke skolen, så det udvikler sig i den retning, vi mener er bedst for vores 

børn. 

 

Hvis du er nysgerrig på skolens principper, så kan du finde dem her: 

https://havdrupskole.aula.dk/skolebestyrelsen/skolens-principper 

 

Og nu tænker du så måske: ”Det ved jeg ikke noget om, så det er ikke noget for mig.” 

Men du behøver faktisk slet ikke vide noget om det. Det skal du nok lære henad vejen. Du skal sådan set 

bare have et barn, der går på Havdrup Skole og en interesse i skolen og dens udvikling. 

 

Og nu tænker du forhåbentlig: ”OK! I fik mig overtalt! Hvor melder jeg mig til?” 

Fedt! Godt du vil med på holdet! 

 

Der kommer snart besked ud på AULA om hvornår og hvordan du kan stille op. 

 

Og hvis du tænker, at du gerne vil vide mere eller du har nogen andre spørgsmål, så tøv endelig ikke med at 

kontakte os. 

 

Du kan altid se, hvem der er i skolebestyrelsen og hvordan du kan kontakte os her: 

https://havdrupskole.aula.dk/skolebestyrelsen/skolebestyrelsens-medlemmer 

 

Venlig hilsen 

 

Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter: 

Kim Kirkegaard Zachariassen 

Cathrine Valentin 

Mie Ipsen (næstformand) 

Nann Møller-Ottesen (formand) 

https://havdrupskole.aula.dk/skolebestyrelsen/skolens-principper
https://havdrupskole.aula.dk/skolebestyrelsen/skolebestyrelsens-medlemmer

