Kære nuværende og kommende forældre
I år skal der være forskudt valg til skolebestyrelsen på Glyngøre Skole. Forskudt valg
betyder, at vi har valg hvert andet år. 4 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter er
på valg. I dette skriv kan I læse om formalia vedr. valg til skolebestyrelsen.
Vigtigt med en aktiv bestyrelse
Det er ikke tidsmæssigt krævende at være i bestyrelsen, men det er kvalitetsmæssigt
vigtigt, at der er forældreopbakning til, at der er en aktiv bestyrelse. En aktiv
bestyrelse er forældrenes ører, øjne og mund i forhold til skolens visioner. I
bestemmer, om I vil have indflydelse på jeres børns hverdag. Godt valg.
Valg til skolebestyrelsen
Der skal afholdes valg til skolebestyrelser i Skive Kommunes folkeskoler.
Valglisten vil være fremlagt på skolen i perioden 05.02.2018 - 23.02.2018.
Indehavere af forældremyndigheden kan ved henvendelse til skolen i ovennævnte
periode sikre sig, at de er opført på valglisten.
Personer, der ønsker at få valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, kan
i ovennævnte periode ligeledes fremsætte ønsker herom overfor skolens leder.
Valgmøde
På Glyngøre skole afholdes valgmøde i Kridthuset tirsdag den 13. marts kl. 19:00.
Hvis de fremmødte på valgmødet enes om at opstille 4 kandidater til bestyrelsen samt
mindst 3 suppleanter/ stedfortrædere, opnås Fredsvalg.
Kandidatopstilling kan ske på mødet eller ved henvendelse til skolens leder.
Afstemning
Hvis betingelserne for fredsvalg ikke er opfyldt, skal der afholdes afstemning. Dette
vil finde sted i perioden 1. maj - 8. maj 2018 kl. 19.00, hvor afstemningen slutter.
Frist for indlevering af kandidatopstillinger
Senest 10 dage efter valgmødets afholdelse er sidste frist for indlevering af
kandidatopstillinger. Kandidatopstillingerne skal afleveres på elevens skole. Hvis
kandidaten ønsker at få sit valgmateriale udsendt til hjemmene,
skal det afleveres på skolen, hvorefter valgmaterialet vil blive udsendt til hjemmene.
Blanketterne ”Kandidatanmeldelse” eller ”Kandidatforslag” skal bruges. Blanketterne
rekvireres hos skolelederen.
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