
Bilag 1  
 

Skolebestyrelsens sammensætning og valgregler 
 

 

Skolens navn 
 

Skolebestyrelsens sammensætning  

(med stemmeret) 

Byhaveskolen  7 forældrerepræsentanter 

 

 3 repræsentanter for det undervisende personale og de 

øvrige medarbejdere 

 

 Eksterne repræsentanter* 

Issø-skolen 

 

 7 forældrerepræsentanter  

 

 2 repræsentanter fra det undervisende personale  

og de øvrige medarbejdere 

 

 2 elevrepræsentanter  

 

 Eksterne repræsentanter* 

 

Forskudte valg 

Nymarkskolen  7 forældrerepræsentanter  

(heraf 1 fra specialklasserækken) 

 

 2 repræsentanter fra det undervisende personale  

og de øvrige medarbejdere 

 

 2 elevrepræsentanter 

 

 Eksterne repræsentanter* 

Rantzausminde 

Skole 

 7 forældrerepræsentanter  

 

 2 repræsentanter fra det undervisende personale  

og de øvrige medarbejdere 

 

 2 elevrepræsentanter  

 

 Eksterne repræsentanter* 

 

Forskudte valg 

 



Skårup Skole  7 forældrerepræsentanter 

 

 2 repræsentanter fra det undervisende personale  

og de øvrige medarbejdere 

 

 2 elevrepræsentanter 

 

 Eksterne repræsentanter* 

Stokkebækskolen  8 forældrerepræsentanter  

 

 2 repræsentanter fra det undervisende personale  

og de øvrige medarbejdere 

 

 2 elevrepræsentanter  

 

 Eksterne repræsentanter* 

 

Forskudte valg 

 

Thurø Skole  7 forældrerepræsentanter 

 

 2 repræsentanter fra det undervisende personale  

og de øvrige medarbejdere 

 

 2 elevrepræsentanter 

 

 Eksterne repræsentanter* 

 

Forskudte valg 

 

Tved Skole  7 forældrerepræsentanter  

 

 2 repræsentanter fra det undervisende personale  

og de øvrige medarbejdere 

 

 2 elevrepræsentanter  

 

 Eksterne repræsentanter* 

Tåsingeskolen  7 forældrerepræsentanter  

 

 2 repræsentanter fra det undervisende personale  

og de øvrige medarbejdere 

 

 2 elevrepræsentanter 

 

 Eksterne repræsentanter* 



Vestermarkskolen  7 forældrerepræsentanter 

 

 2 repræsentanter fra det undervisende personale  

og de øvrige medarbejdere 

 

 2 elevrepræsentanter  

 

 Eksterne repræsentanter* 

Vestre Skole  7 forældrerepræsentanter 

 

 2 repræsentanter fra det undervisende personale  

og de øvrige medarbejdere 

 

 2 elevrepræsentanter 

 

 Eksterne repræsentanter* 

 

Forskudte valg 

 

Ørkildskolen  7 forældrerepræsentanter  

(heraf 1 fra specialklasserækken) 

 

 2 repræsentanter fra det undervisende personale  

og de øvrige medarbejdere 

 

 2 elevrepræsentanter  

 

 Eksterne repræsentanter* 

 

*) Det er skolebestyrelsen, der har kompetencen til at beslutte, hvorvidt den ønsker at udpege 

0, 1 eller 2 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner 

eller lokale foreninger til bestyrelsen.  

Der henvises til Byrådets beslutning 25. marts 2014. 

Svendborg Kommune har iværksat forsøg efter godkendelse i Undervisningsministeriet den 30. 

januar 2018 med valgperiode på 2 år for forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer på 

Tåsingeskolen, Vestre Skole og Ørkildskolen. Forsøgsperioden gælder for en 4 årig periode. 

  



Valgregler 

 

I henhold til Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i 

folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen 

§ 1 stk. 1 og 2 sørger Byrådet for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser 

ved kommunale folkeskoler og ved regionale undervisningstilbud efter regler, fastsat af 

Byrådet eller regionsrådet og godkendt af skolebestyrelserne på de skoler, som reglerne 

vedrører. 

 

Reglerne for valg til skolebestyrelse fastsættes i et bilag til vedtægten for styrelsen af 

kommunens skolevæsen. Reglerne skal blandt andet vedrøre: 

 

1) hvem der har ansvaret for gennemførelsen af valget, 

2) valgtidspunkt, 

3) afstemning herunder muligheden for elektronisk afstemning, 

4) muligheden for fredsvalg, 

5) opgørelse af valget, 

6) klager over valget, 

7) skolebestyrelsens konstituering og tiltræden, 

8) suppleringsvalg og 

9) bekendtgørelsen af valgets resultater. 

 
I Svendborg Kommune har skolebestyrelserne indstillet nedenstående valgregler til Byrådets 

godkendelse.  

 
 

1. Den nye skolebestyrelse træder i kraft pr. 1. august. 

 

2. Der nedsættes en valgbestyrelse bestående af skolens leder samt formand og en 

forældrerepræsentant fra den eksisterende bestyrelse. Valgbestyrelsen har ansvaret for 

alt det praktiske omkring valget, herunder udsendelse af informationer m.v. 

 

3. Antallet af pladser ved forskudt valg, besluttes af valgbestyrelsen. 

 

4. Alle forældre skal informeres skriftligt om det forestående valg senest 1. marts. 

 

5. Valg af forældre finder sted i perioden fra 1. marts og afsluttes senest den 1. juni. 

 

6. Interesserede forældre kan lade sig opstille på forældremøder eller ved henvendelse til 

skolens ledelse. 

Seneste frist for kandidatopstilling er 14 dage efter det officielle valgmøde (se næste 

punkt). 

 

7. Der afholdes et officielt valgmøde, hvor kandidater kan fortælle om deres mærkesager. 

Mødet afholdes senest den 1. maj.  

 

8. Senest 3 uger før en eventuel afstemning skal være afsluttet, kan der mellem 

kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis: 

1) Alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette. 

2) Valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne. 

 



9. Såfremt der er et for stort antal kandidater i forhold ti l skolebestyrelsens 

sammensætning, afholdes valg. Antallet af forældrerepræsentanter skal udgøre 

flertallet af bestyrelsen. Valget gennemføres elektronisk. 

 

10. Der vælges et antal suppleanter samtidig med skolebestyrelsesvalget. 

 

11. Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen nævnt i 

§ 25 stk. 1 og under overværelse af eventuelle tilstedeværende vælgere. 

 

12. Klager over valget skal ske til valgbestyrelsen. 

 

13. Valgets resultat bekendtgøres på skolens hjemmeside senest den 10. maj. 

 

14. Der indkaldes til konstituerende møde senest i begyndelsen af det nye skoleår, hvor 

den nyvalgte bestyrelse tiltræder. 

 

15. Den nyvalgte bestyrelse kan udpege 0, 1 eller 2 repræsentanter fra det lokale 

erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger til 

bestyrelsen. Listen er udtømmende. 

 

16. Repræsentanternes funktionsperiode er et år. 

 

17. Suppleringsvalg. Hvis et forældrevalgt medlem udtræder af bestyrelsen, og der ikke er 

en suppleant, afholdes der suppleringsvalg til skolebestyrelsen. 

 

18. Skoleafdelingen er behjælpelig med annoncering på kommunens hjemmeside og 

udfærdigelse af tidsplan for gennemførelse af valget. 

 


