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Skolebestyrelsesvalg 2022
Kære kommende børnehaveklasseforældre
Det er blevet tid til skolebestyrelsesvalg på Havdrup Skole.
Vi holder forskudt valg hvert andet år og skal i år bruge tre nye forældrerepræsentanter
og to suppleanter.
Lidt om skolebestyrelsesarbejdet
I skolebestyrelsen får forældrerepræsentanter mulighed for at gå indflydelse på skolens
hverdag. Som medlem af skolebestyrelsen sidder man som demokratisk valgt
repræsentant og arbejder med forskellige hovedområder som:
 Alle elevers trivsel og faglige udvikling
 Rammer for et godt skole/hjem samarbejde
 Tilsynsopgaver i forhold til skolens drift
Vi har brug for kandidater til valget, som synes, at dette lyder interessant og brænder for
at gøre en forskel i dialog med både skolens ledelse, medarbejderrepræsentanter,
elevrepræsentanter og andre forældre.
Er du interesseret i at høre mere, er du mere end velkommen til at kontakte den
nuværende bestyrelse. Læs deres brev fra Aula (vedhæftet) eller find deres
kontaktinformationer her.
Valget
Skolebestyrelsesvalget foretages enten ved fredsvalg eller kampvalg. Det betyder, at hvis
vi får præcis de tre kandidater (og to suppleanter), vi mangler, kan de indgå en aftale om
opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg. I tilfælde af flere kandidater vil disse
skulle fremlægge deres sag på et valgmøde den 6. april 2022 (nærmere info følger, hvis
det bliver aktuelt), og I som forældre får mulighed for at stemme.
Følg med i valget på skolens hjemmeside, som vi opdaterer løbende.
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Kandidater
Har du lyst til at stille op, bedes du udfylde skabelonen ”om kandidaten” og sende den
til havdrupskole@solrod.dk senest den 3. april 2022.
Er du i tvivl om din valgret og valgbarhed, kan du læse det her i §5-7 eller kontakte
skolens kontor.
Vi ser frem til et godt valg.

Venlig hilsen
Valgbestyrelsen
Pernille Holmberg Johannessen, skoleleder
Nann Møller-Ottesen, formand for skolebestyrelsen

