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Skolebestyrelsesvalg foråret 2014.
Kære forældre/kontaktforældre
Valg til skolebestyrelsen er en oplagt mulighed for at bruge din indflydelse på skolen, og
det er faktisk et vigtigt valg! Det er der flere grunde til:
a) Den første og vigtigste er dit barn – og alle de andre børn, som deler hverdagen
sammen her på skolen
b) Den anden årsag er, at du som forældre har stor betydning for dit barns skolegang og
læring
c) Den tredje er, at skolereformen sætter nye initiativer i gang, som får stor betydning for
alle, der er omkring skolen
Det er netop disse tre centrale og meget spændende områder som skolebestyrelsen
fremover skal arbejde med:
a) Vi skal være med til at sikre, at alle skolens elever trives
b) Vi skal sætte fokus på samarbejdet mellem skole og hjem
c) Vi skal arbejde med at sætte rammer der sikrer, at alle elever bliver så dygtige, de kan
Det betyder, at vi får brug for at finde de forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen som
har mod på og lyst til at indgå i arbejdet. Vi kan love, at det bliver interessant, faktisk bliver
det udfordrende, for der er mange nye ting. der skal i spil. Netop derfor bør du som
forældre overveje, hvordan du vil være med til at gøre vores gode skole endnu bedre.
Ønsker du at stille op til skolebestyrelsen skal du give besked til skolelederen.
Alle der har forældremyndighed over et barn, der er indskrevet på skolen kan stille op til
valget og stemme ved afstemningen. Pap- og stedforældre og biologiske forældre, der
ikke har forældremyndighed har også mulighed for at stille op og stemme, hvis forældremyndighedsindehaveren giver sin tilslutning. Plejeforældre kan stille op og stemme, hvis
de biologiske forældre ikke gør det.
Hvis der bliver behov for at holde afstemning, vil det ske som en elektronisk afstemning via
Forældreintra. Har du ikke adgang til skoleintra, så kontakt skolens kontor senest den 25.
april 2014.

Skolebestyrelsen her på Sankt Helene Skole har vedtaget følgende plan for valget.
21.03.2014 - Information til hjemmene om valghandlingen via Forældreintra.
09.04.2014 - Der afholdes valgmøde i Hallen kl. 19.40 – efter foredraget om sundhed.
25.04.2014 - Frist for kandidatopstilling ved skriftlig henvendelse til skolelederen.
05.05.2014 - Information om valget. (Fredsvalg eller afstemning).
05.-20.05.14 - Afstemningsperiode (kampvalg). Elektronisk stemmeafgivelse via
Forældreintra
21.05.2014 - Optælling og meddelelse om valget.
28.05.2015 - Frist for klage over valget.
31.05.2014 - Valg skal være afsluttet endeligt.
Der skal vælges 7 forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen for de kommende 4 år.
Skolebestyrelsen har vedtaget, at der afholdes forskudt valg. Om to år vil halvdelen af
forældrerepræsentanterne udtræde af skolebestyrelsen og der vil blive afholdt valg til
disse pladser på ny.
Valgbestyrelsen består af:
Skoleleder Helle Postholm (formand) (mobill 72 49 71 48)
Skolebestyrelsesformand Anna Recinella (mobil 27 33 50 44 )
Forældrerepræsentant Jesper Stubkjær (mobil 31 46 32 46)
som I er velkommen til at kontakte.
For nærmere information - kontakt skoleleder Helle Postholm (mobil 72 49 71 48).

