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Valgprocedure for Skipper Clement Skolen 

Udpluk af §6 i Vedtægter for den selvejende institution Skipper Clement Skolen: 

− Skolebestyrelsen består af syv medlemmer. Heraf vælges fem medlemmer af og fra 

forældrekredsen samt to medlemmer af og fra medarbejderne – dog ikke skolelederen. Bortset 

herfra kan skoleansatte ikke være medlem af bestyrelsen. Der vælges desuden to suppleanter 

fra forældrekredsen samt en suppleant fra medarbejderkredsen – dog ikke skolelederen.  

− De fem bestyrelsesmedlemmer valgt af og blandt forældrene vælges for to år og afgår hvert år 

skiftevis med to og tre.  

− Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være 

registreret i CPR med bopæl i Danmark.  

− De fem forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal vælges af og blandt de personer, som har 

forældremyndigheden over skolens elever. 

Funktionsperiode: 

− Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år.  

− Suppleanter vælges for ét år.  

− 1. suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne (med taleret, men uden stemmeret).  

− 2. suppleanten deltager ikke i bestyrelsesmøderne. 

− Funktionsperioden følger skoleåret. 

Stemmeberettigede: 

− Personer, som har forældremyndigheden over skolens elever, herunder også skolens ansatte, 

er stemmeberettigede. 

− Alle forældremyndighedsindehavere har mulighed for at stemme, uanset om man har delt eller 

fælles forældremyndighed.  

− Der er én stemme pr. forældremyndighedsindehaver (uanset antallet af børn, den enkelte 

forældremyndighedshaver har på skolen). 

Opstillingsberettigede: 

− Myndige personer, som har forældremyndigheden over minimum en af skolens elever, er 

opstillingsberettigede. 

− Skoleansatte kan ikke opstille som forældrerepræsentant til bestyrelsen. 

Procedure for almindeligt valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen: 

− Procedure for anmeldelse af kandidatur: 

• Konkrete informationer om procedure og konkrete deadlines fremsendes senest 10 uger 

før dagen for afstemningens afslutning (kaldet ”valgdagen”).  

• Senest 6 uger før valgdagen skal ske anmeldelse af kandidaturet inklusive fremsendelse 

af en skriftlig motivation (med billede) til skolelederen og lederen af skolens danske 

afdeling via ForældreIntra.  

• Skoleledelsen sikrer, at der foreligger både en dansk og engelsk version af den skriftlige 

motivation.  
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• Skoleledelsen sikrer, at kandidatens skriftlige motivation fremsendes sammen med det 

øvrige valgmateriale senest 2 uger før valgdagen.  

− Procedure for afstemning: 

• Stemmeseddel med kandidaternes navne sendes digitalt samt kan udleveres på skolens 

kontor. 

• Stemmeberettigede kan afgive stemme via digital løsning (godkendt af Danske 

Privatskoler) eller via personligt fremmøde på skolens kontor.  

− Procedure for afgørelse af valgresultatet: 

• De to / tre ledige bestyrelsesposter tildeles de to / tre kandidater med flest stemmer. 

• De to suppleantposter tildeles de efterfølgende kandidater med flest stemmer, idet der 

udpeges en 1. suppleant og en 2. suppleant. 

− Tidslinje for valget: 

• Senest 10 uger før valgdagen: 

Informationer om valget sendes til alle stemmeberettigede med oplysninger om procedure 

for anmeldelse af kandidatur samt angivelse af konkrete deadlines. 

• Senest 6 uger før valgdagen: 

Deadline for anmeldelse af kandidatur inklusive fremsendelse af skriftlig motivation. 

• Senest 2 uger før valgdagen: 

Det samlede valgmateriale sendes til alle stemmeberettigede via ForældreIntra.  

Igangsættelse af afstemningen via digital løsning eller ved personligt fremmøde på 

skolens kontor.  

• På valgdagen: 

Afslutning af afstemning kl. 12, hvorefter skolens sekretariat sikrer optælling af stemmer.  

• Umiddelbart efter valgdagen: 

Resultatet af valget meddeles skolens bestyrelse og dernæst kandidaterne.  

Skolens bestyrelse orienteres samlet via ForældreIntra.  

Kandidaterne orienteres enkeltvis via ForældreIntra uden oplysninger om de øvrige 

kandidaters stemmeantal.  

Resultatet af valget offentliggøres for den øvrige forældregruppe på skolens 

generalforsamling. 

Procedure for ekstraordinært valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen: 

− Hvis et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder inden for funktionsperioden, indtræder 1. 

suppleanten i bestyrelsen. 2. suppleanten indtræder dernæst i 1. suppleantens rolle. 

− Hvis 1. suppleanten udtræder inden for funktionsperioden, indtræder 2. suppleanten i dennes 

rolle. 

− Der gennemføres kun ekstraordinære valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, hvis 

der er ledige bestyrelsesposter uden mulighed for indtræden af 1. eller 2. suppleant.  

− Valget gennemføres som udgangspunkt som beskrevet i proceduren for gennemførelse af 

almindelige valg til skolebestyrelsen – dog med mulighed for et accelereret forløb. 
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