SOLVANGSKOLEN

VALG TIL SKOLEBESTYRELSEN

INDFLYDELSE PÅ DIT BARNS SKOLELIV

”Skolebestyrelsen har indflydelse på alle væsentlige beslutninger på skolen og dermed på vores børns uddannelse. Vi kan også i høj grad påvirke Furesø Kommunes skolepolitik. Derfor er
det meget motiverende og spændende at være i skolebestyrelsen.” [Formand; Klaus E. Olsen]
Solvangskolen januar - 2018

Kære forældre.
Vil du have indflydelse på dit barns og 700 andre børns skoleliv på Solvangskolen, så er det nu, for i foråret afholdes der
valg til skolebestyrelsen.
At deltage i skolebestyrelsen giver dig en unik mulighed for at følge skolens arbejde og mulighed for at bidrage til, at vi
forsat kan have en faglig og social stærk skole i Furesø kommune. Motivationen for at sidde i bestyrelsen handler først
og fremmest om, at du opfatter skolen som en betydningsfuld ramme om vores børns hverdag, som du ønsker at have
medindflydelse på. Du sidder ikke i skolebestyrelsen for at varetage dine egne børns interesser, men som repræsentanter for alle forældre og elever på Solvangskolen.
I bestyrelsen har vi bl.a. mulighed for at;
- At fastsætte og vedligeholde de overordnede principper for skolen og Solvang FFO. Fx omkring
mobning, medarbejdertrivsel og IT.
- At føre tilsyn med skolens virksomhed, dvs. holde øje med om principperne efterleves.
- At godkende skolens årlige budget.
- At deltage ved ansættelsessamtaler af lærere, pædagoger og ledere..
- At deltage ved fælles møder i kommunalt regi sammen med de andre skolebestyrelser.
- At støtte vores skoleledelse i større beslutninger der tages med indflydelse på vores børns hverdag.
Ovenstående er bare nogle få eksempler på, hvad skolebestyrelsen kan udøve sin indflydelse på ift. skolelivet.

HVOR OG HVORNÅR
Skolebestyrelsen mødes 10 gange om året i skolens kantine fra kl. 17.30-20.00. Alle møder begynder med et let aftensmåltid. Desuden deltager skolebestyrelsen i de fælles forældremøder i starten af skoleåret, samt ved det
ge ”Åben Skole” arrangement i foråret.
Bestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter. Skolens ledelse deltager også i møderne, men har dog ikke stemmeret. Herudover vælger forældrene en række suppleanter. Suppleanterne bliver kun indkaldt, hvis der er midlertidigt eller permanent frafald blandt medlemmerne. Du bliver valgt for en
periode af 4 år.

HVEM KAN STILLE OP TIL BESTYRELSEN?
Forældrerepræsentanter vælges af og blandt forældre, der har forældremyndighed over børn, der er indskrevet i skolen
på valgtidspunktet. Det gælder også de forældre, der har indskrevet børn i børnehaveklasse, som påbegynder deres
skolegang i august 2018. Hvis moderen og faderen ikke er gift, men har fælles forældremyndighed har begge valgret/ er
valgbare. I forbindelse med fælles forældremyndighed, opfordres de forældre der ikke bor sammen med barnet, til at
undersøge, om de er optaget på valglisten.
Skolen udarbejder valgliste over alle de forældre, som er valg- og stemmeberettigede. Er du i tvivl om du er på valglisten, vil denne være tilgængelige på skolens kontor i perioden 1. februar – 1. marts. Sidste frist for anmodning om optagelse på valglisten er den 26. februar.

HVORDAN STILLER JEG OP TIL SKOLEBESTYRELSEN
Hvis du er på valglisten og ønsker at stille op som kandidat eller fortsætte i bestyrelsen, bedes du fremsende en kort
beskrivelse (max 10 linjer) til solvangskolen@furesoe.dk senest søndag den 1. april 2018. Beskrivelsen skal indeholde
følgende;
-

Kontaktoplysninger & dit barns navn // klassetrin
Motivation for dit kandidatur
Angiv om du stiller op som medlem el. suppleant

FREDSVALG ELLER KAMPVALG?
Den 2. april vil den samlede kandidatliste blive lagt frem på skolens hjemmeside og forældreintra, så alle forældre kan
se, hvem der stiller op, og hvad de står for.
Hvis der kun melder sig det antal kandidater (7) og et antal suppleanter, som er påkrævet, betragtes dette som fredsvalg
og kandidaterne er herved valgt. Herefter kommunikeres udfaldet af fredsvalget via skolens hjemmeside og forældreintra.
Er betingelserne for fredsvalg ikke opfyldt, afholdes der afstemning og der vil blive afholdt et valgmøde, hvor kandidaterne kan begrunde deres motivation for opstilling til bestyrelsen. I tilfælde af kampvalg udsender skolen et brev til hjemmene via forældreintra (og eBoks for kommende børnehaveklasse forældre), som 1. maj 2018 orienterer om det mulige
kampvalg og proceduren for afstemningen. Selve valget skal være afsluttet senest 16. maj.
Herefter konstituerer den nye skolebestyrelse sig og påbegynder bestyrelsesarbejdet den 1. august 2018.
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