Tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2022 til forældre

Medio marts

Tidsplan for skolebestyrelsesvalg offentliggøres på hver enkelt skoles Aula.
Hver skole nedsætter en valgbestyrelse, der består af skolens leder, formanden
for den afgående skolebestyrelse og et medlem udpeget af skolebestyrelsen.
Skolens leder er formand for valgbestyrelsen.
Information om valget offentliggøres på Aula og skolens hjemmeside.

Medio marts –
29. april

Gennemsynsperiode: Gennemsynslisten, der er et kvalificeret gæt på, hvem der
har stemme- og opstillingsret til valget, ligger på skolens kontor, hvor forældre
kan henvende sig for at sikre, at man er på listen.

29. april

Frist for at stille op/melde sit kandidatur til valget til skolens leder via Aula,
mail eller ved at aflevere en skriftlig besked på skolens kontor.

Senest 12. maj

Afgørelse af om valget afgøres som fredsvalg, eller om der skal afholdes
afstemningsvalg.
Hvis der ikke er flere opstillede kandidater, end der skal vælges til bestyrelsen
(inkl. suppleanter), kan der mellem kandidaterne aftales fredsvalg.
Ved fredsvalg afsluttes valget og resultatet offentliggøres til kandidaterne og
på Aula og skolens hjemmeside.
Er betingelserne for fredsvalg ikke opfyldt holdes der afstemning, som vil
foregå elektronisk i Tabulex TEA (Tabulex TEA er skolernes centrale system
til elevadministration).

I perioden 12.
maj til 25. maj

Ved afstemning oprettes kandidaterne med deres kandidatur i Tabulex TEA.
Kandidaterne skal aflevere en valgtekst inkl. info om hvem de er forældre til
og et pasfoto af sig selv til skolens kontor, som skolesekretæren lægger ind i
Tabulex TEA.

30. maj

Åbent for elektronisk afstemning via link fra Tabulex TEA med NemId.

8. juni kl.
14.00

Frist for brevafstemning.

10. juni kl.
14.00

Frist for elektronisk afstemning.
Valget er afsluttet, og stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen og evt.
fremmødte den 8. juni kl. 14.00.
Resultatet offentliggøres til kandidaterne og på Aula og skolens hjemmeside.

20. juni

Frist for klager over valget.

31. juli

Den nuværende skolebestyrelse fratræder.

1. August

Den nye skolebestyrelse tiltræder.

15. september

Der afholdes et fælles skolebestyrelsesmøde for alle
skolebestyrelsesmedlemmer den 15. september, hvor de nye skolebestyrelser
således er tiltrådt.

