Har du lyst til at have indflydelse på Ansager Skoles udvikling?
Hvis du har det kan du blive et af de fire nye medlemmer af skolebestyrelsen ved Ansager Skole.
Ansager Skole holder forskudt valg således at der hvert andet år afholdes skolebestyrelsesvalg for hhv. 3 og
4 deltagere.
Et skolebestyrelsesmedlem sidder i 4. år.
På denne måde vil der hele tiden være medlemmer i skolebestyrelsen med mindst 2 års erfaring.
I perioden fra den 26/2-19/3 er valglister til gennemsyn på skolens kontor. Interesserede kan henvende sig
på skolen, hvis de ønsker at blive optaget på valgliste -eller ønsker at sikre at de er opført.
Hvilken indflydelse har skolebestyrelsen?
Udarbejdelse af principper for skolens virksomhed bl.a. mobning og trivsel. Deltager i ansættelser af
pædagogisk personale og ledelse. Har indflydelse på kommunens skolepolitik. Vedtager værdiregelsæt og
ordensregler. Godkender budgetter. Fører tilsyn med skolens virksomhed gennem møder
Valgmøde
19. marts -2018
kl. 19.00-21.00
Ansager Skole
Program Valgmøde
Velkomst
Årsberetning
? I hører nærmere (-:
Valgbestyrelsen orienterer om regler for valg

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen, Ansager Skole

Skolebestyrelsesvalg 2018
26/2

Valglister ligger til gennemsyn på skolens kontor. Det er her forældre sikrer sig, at de har
valgret og er valgbare til skolebestyrelsesvalget.
Du er valgbar og har valgret:
Hvis dit barn er indskrevet på skolen pr. 1. august 2018 og
1. Du har forældremyndighed over barnet eller
2. Er biologisk forælder og bor sammen med barnet eller
3. Er biologisk forælder der ikke bor sammen med barnet, hvis
forældremyndighedsindehaveren giver tilladelse eller
4. Er ”stedforælder” til et barn og forældremyndighedsindehaveren giver sit
samtykke eller
5. Du har et barn i pleje og forældrene ikke ønsker at deltage i valget
Der kan kun tildeles valgret til to personer pr. elev.
Det er vigtigt, hvis du IKKE BOR SAMMEN med dit barn, at du ved selvsyn sikrer dig, at du er
opført på valglisten, hvis du ønsker at deltage i valget/valgmødet.
Valglisterne på Ansager Skole kan ses alle hverdage mellem kl. 08.00 - 15.00

9/3

Som kandidat til skolebestyrelsen er du velkommen til at aflevere beskrivelse af din
holdninger om skolebestyrelsesarbejdet på skolens kontor. Såfremt du ønsker det
offentliggjort vil det kunne læses på forældreintra fra 9/3

19/3

Valgmøde Ansager Skole, mandag den 19/3 kl. 19.00-21.00 (Du skal stå på valglisten for at
have adgang til valgmødet)
På valgmødet vil der være en orientering om valget, og kandidater kan beskrive deres
holdninger og synspunkter om skolebestyrelsesarbejdet. Repræsentanter fra nuværende
skolebestyrelse vil orientere om Skolebestyrelsesarbejdet.
Der kan opstilles kandidatliste efter mødet.

27/3

Sidste frist for opstilling af kandidater. Navne skal afleveres på skolens kontor.
Herefter vil valgbestyrelsen udarbejde den endelige kandidatliste og indkalde kandidaterne
til møde.
Kandidatmøde, hvor det afklares om der på baggrund af de indkomne forslag kan aftales
fredsvalg eller om der skal afholdes valg.
Hvis der er indkommet flere lister, eller kandidaterne ikke er enige om rækkefølgen på listen
vil der blive udskrevet VALG/afstemning.
Hvis der skal afholdes valg udsendes stemmemateriale senest tirsdag, den 17/4

3/4

23/4-7/5

Perioden for afgivelse af stemme i tilfælde af VALG/afstemning. Afstemning foregår
elektronisk.(Nærmere info følger i tilfælde af valg).

10/5
1/8

Skolen offentliggør valgresultat
De nye deltagere i skolebestyrelsen tiltræder arbejdet.
Konstituerende møde afholdes senest 31/8

Nærmere info og opstilling af kandidater sker ved henvendelse til skoleleder Lars Offersen,
tlf. 79948590 eller skolebestyrelsesformand Maria Knudsen, tlf. 21465039

