Orientering til forældrene om
skolebestyrelsesvalg 2014
Vestrup Skole, den 3. februar 2014

Valg til fællesbestyrelsen ved Vestrup Skole og LBO Kernehuset
Valgperioden for skolebestyrelsens 7 forældrevalgte medlemmer er ved at være
slut.
Til august skal en ny bestyrelse trække i arbejdstøjet og påtage sig opgaven i de
kommende 4 år.
Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der
på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet på
skolen og/eller i Kernehuset. Hvis man er i tvivl om egen valgret og valgbarhed,
kan man henvende sig til skolens kontor for at få svar.
Vær opmærksom på, at der er tale om en fælles bestyrelse for både skolen og
børnehaven.
Flere af de nuværende medlemmer af skolebestyrelsen vil have mulighed for at
kunne fortsætte i bestyrelsen. For andre er det mindre oplagt f.eks. hvis børnene
er ved at vokse ud af Vestrup Skole. Under alle omstændigheder får vi brug for
nye forældre og nye kræfter.
Alle forældre indkaldes derfor til
orientering om skolereformen og valgmøde
torsdag den 6. marts kl. 19.00 – 21.00
– husk; at både far og mor har stemmeret 
Vi starter aftenen med en orientering om skolereformen, og hvad vi indtil nu ved
om dens konsekvenser for dagligdagen på Vestrup Skole og i SFO’en.
Derefter går vi videre med det egentlige valgmøde – se nedenstående
dagsorden.
På Vestrup Skole er der tradition for fredsvalg. Det vil sige, at det egentlige valg
foregår på valgmødet/opstillingsmødet, hvor vi i fællesskab laver en liste. De 7
øverste bliver valgt og nr. 8 og 9 bliver suppleanter.
I pausen er den nuværende bestyrelse vært ved lidt rødvin og ost.

Dagsorden for selve valgmødet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Indledning med valg af dirigent og godkendelse af dagsordenen
Orientering om arbejdet i skolebestyrelsen v. Søren Mathiasen
Opstillingsregler og valgregler ved valgbestyrelsesmedlem Jan Dyregaard
Spørgetid
Pause med ost og rødvin
Opstilling af kandidater
Kandidaterne præsenterer sig (kort)
Spørgetid
Prioritering (rækkefølge) af kandidater
Evt.

Kom og giv din opbakning til skolen og gør din indflydelse gældende i forhold til,
hvem der skal sidde i bestyrelsen i de kommende år.
På skolens hjemmeside og på ForældreIntra finder I Vesthimmerland Kommunes
folder om skolebestyrelsesvalget.
Med venlig hilsen
Vestrup Skoles valgbestyrelse
/Sonja Paulin
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