Valg til fællesbestyrelsen for
Staby Skole og Børnehuset Lærkereden

Har du lyst til at være med til at
bestemme hvordan fremtiden i Staby
Skole og Børnehuset Lærkereden skal
se ud? Så har du chancen nu!
Fællesbestyrelsen består af 7 forældrevalgte (3 for dagtilbud og 4 for skolen), 2
medarbejderrepræsentanter, 2 elevrådsrepræsentanter samt viceleder og skoleleder.
De forældrevalgte for dagtilbud er valgt for 2 år og de forældre, der repræsenterer
skoledelen er valgt for 4 år. Der vælges 2 suppleanter for dagtilbud og 2 suppleanter
for skolen.
I år har vi 4 forældrerepræsentanter på valg.
For dagtilbud er det: Niels Chr. Rønhøj og Nina Marleen Jebens
For skolen er det: Janne Rahbæk og Vibeke Krog Bro
Der er nedsat en valgbestyrelse til at forestå valget bestående af Vibeke Krog Bro,
Rikke Damgaard Hounisen og Lene Ettrup
Valget vil foregå efter følgende tidsplan:
21. marts

Fremlæggelse af valglister over valgbare/stemmeberettigede
skoleforældre.
Listerne ligger til gennemsyn på Forældreintra og på skolens kontor. Har
man ændringer skal det meldes til kontoret inden fredag d. 13. april.
Der er mulighed for, at kandidater til bestyrelsen melder sig forud for
valgmødet til Lene Ettrup og endvidere mulighed for at få rundsendt
valgmateriale, hvor den enkelte kandidat kan redegøre for sine
synspunkter og begrunde sit kandidatur.

16. april

Valgmøde i fællesrummet på skolen kl. 19.00.
Her afholdes to separate valg for de to forældregrupper. Forinden valget
gennemgås valgregler og præmisser.
På valgmødet vælges repræsentanterne fra Børnehuset Lærkereden
efter de regler der er beskrevet i Vedtægt for forældrebestyrelser i
Dagtilbud. Det betyder at repræsentanterne skal vælges på selve
valgmødet, evt. ved skriftlig afstemning.
Repræsentanterne for skolen vælges efter de regler, der er gældende i
Skolestyrelsesvedtægten.

Det betyder, at hvis der er flere opstillede kandidater end de 2 pladser,
der skal besættes, så kan de opstillede kandidater enten aftale fredsvalg,
eller der skal være efterfølgende elektronisk afstemning via forældre
intra.
10.-17-maj Eventuel elektronisk afstemning for de skolevalgte forældre.
Efterfølgende konstituerer den nye fællesbestyrelse sig.
Klager over valg af repræsentanter til bestyrelsen skal afgives skriftligt til
valgbestyrelsen inden 10 dage efter valgets endelige opgørelse.
Den nye bestyrelse konstitueres sidst i maj måned og tiltræder 1. august.

Venlig hilsen
På vegne af valgbestyrelsen
Lene Ettrup

Hvorfor skal DU overveje at stille op?
Fordi du er med til
ansættelsessamtaler, når der skal
ansættes personale og dermed har
direkte indflydelse på, hvilke voksne
der er sammen med vores børn i
hverdagen. (Mette)

At være i bestyrelsen på Staby Skole betyder
at jeg har indflydelse på mine børns skolegang
og er med til at udvikle skolen i en positiv
retning.
Jeg ved, hvad der rører sig, hvad der kæmpes
med, og hvad der lykkes.
Jeg er stolt af, at være en del af Staby Skoles
fællesskab. (Rikke)

" Du får indblik i, hvordan
skolen og børnehaven
fungerer, på kryds og tværs
og hver for sig, samt hvilke
værdier og principper der
følges, får medbestemmelse
osv. " (Bianca)

