Procedure for valg til skolebestyrelsen på Dueholmskolen 2019
Valglister lægges frem den 1.april
Tidsplan for valg af ny skolebestyrelse lægges på Skoleporten.
Valglister(oversigt over hvem der er stemmeberettiget i her klasse) lægges ud til alle klasser via
opslagstavlen på ForældreIntra
Seneste tidspunkt for optagelse på valglisten er den 24. april
Anmodning om optagelse på valglisten foregår ved henvendelse
til viceskoleleder Claus B.S. Hansen. Hertil rettes også evt. indsigelser.
Forældre har selv pligt til at holde sig orienteret med hensyn til optagelse på
valglisten. Såfremt en forælder ikke er optaget på valglisten ved fristens udløb,
er hun eller han ikke stemmeberettiget eller valgbar.
Foredrag med Imran Rashid den 8. maj kl. 18.30
Skolens forældre inviteres til et foredrag med Imran Rashid omkring hvad brugen af digitale
hjælpemidler gør ved os. I forbindelse med dette møde orienteres om det kommende valg til
skolebestyrelsen og der åbnes for opstilling af kandidater.
Frist for opstilling af kandidater er den 16.maj
Kandidatopstilling kan afleveres på valgmødet eller til skolens ledelse indtil 10
hverdage efter valgmødet.
Kandidatopstillingsskemaer kan fås på skolen.
Fristen for fredsvalg er den 24. maj
Senest 3 uger før en eventuel afstemning skal være afsluttet, kan der mellem
kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg.
Der kan indgås aftale om fredsvalg, hvis:
 Der er det antal kandidater og suppleanter, der skal bruges i
skolebestyrelsen.
 Alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen
dette.
 Valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne.
Er betingelserne for fredsvalg ikke opfyldt, holdes der afstemning.
Afstemning er den 3. juni – såfremt der ikke har været fredsvalg
Er betingelserne for fredsvalg ikke opfyldt, holdes der elektronisk afstemning.
Opgørelse af valget
Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen
for afstemning - og under overværelse af eventuelle tilstedeværende vælgere.
Klager over valget skal være skolens leder i hænde senest den 11. juni
Ledelsen vil behandle klagen efter gældende regler.
Konstituering og tiltræden
Når valget er afsluttet, indkalder skolens ledelse til et konstituerende møde
Valgbestyrelsen består af: Jan Bertelsen, Lone Heise og Claus B.S. Hansen

