Vejen, den 7. februar 2018

Kære forældre på Østerbyskolen
I april/maj 2018 skal der vælges ny Skolebestyrelse ved Østerbyskolen.
Målet med dette brev er at give dig et indblik i, hvad Skolebestyrelsen laver, og
hvordan du kan stille op til Skolebestyrelsesvalget.
Vi håber, at du inspireret af brevet får lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet på
Østerbyskolen.
Du får anledning til at høre mere på valg- og opstillingsmødet onsdag d. 4. april
2018 på Østerbyskolen.
Vi håber at se dig i den nye Skolebestyrelse, der tiltræder 1. august 2018.
Og husk – den gode skole skabes i høj grad af forældre, der engagerer sig i deres
børns skolegang.
Hvad laver Skolebestyrelsen?
Skolebestyrelsens opgave er at fastlægge de overordnede rammer for skolen:
 Vi fastsætter principper (grundtanker) for skolens virksomhed. Det kan
f.eks. være principper for organisering af undervisningen, skole/hjemsamarbejde, lejrskoler og ture
 Vi fastsætter skolens værdiregelsæt og ordensregler
 Vi godkender skolens undervisningsmidler og budget
 Vi indstiller ved ansættelse af lærere i normerede stillinger
 Vi fører tilsyn med skolens samlede virksomhed
Skolebestyrelsen har indflydelse på alle emner, der vedrører skolens virksomhed
inden for rammerne af folkeskoleloven og kommunens styrelsesvedtægt.
Dette betyder bl.a. også, at Skolebestyrelsen:
 Afgiver høringssvar og udtalelser til Byrådet om alle spørgsmål, der
vedrører skolen.
 Deltager i dialogmøder med Dagtilbud og Skole og Udvalget for Skoler og
Børn
 Deltager i evt. formandsmøder med kommunens øvrige skoler
 Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning om sit arbejde.
Hvem er med i Skolebestyrelsen?
Skolebestyrelsen består af:
 7 forældrerepræsentanter
 2 elevrepræsentanter
 2 medarbejderrepræsentanter
 Desuden deltager skoleledelsen (skoleleder, viceskoleleder) i
Skolebestyrelsesmøderne
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Hvor ofte holder vi møde?
Vi holder max. 10 ordinære Skolebestyrelsesmøder om året – ca. 1. pr. måned.
Møderne fastlægges for 1 år ad gangen.
Skolebestyrelsen nedsætter nogle gange udvalg, f.eks. trafik-, legeplads-,
sundheds- og trivselsudvalg m.v., som er frivillige at deltage i. Disse udvalg holder
møde efter aftale.
Valg til Skolebestyrelsen – generelt
Valg til Skolebestyrelsen sker for en 4-årig periode. Vi har forskudte valg, hvilket
betyder, at halvdelen af bestyrelsen er på valg efter to år.
Hvem kan stille op, og hvem kan vælges?
Medlemmerne vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har
forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, samt af og blandt de
personer, som iht. Bekendtgørelsen om valg af forældrerepræsentanter til
skolebestyrelser i folkeskolen m.v. kan tillægges valgret og valgbarhed.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192674
Valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er
fastlagt inden valget.
Valglisten, der indeholder navnene på de forældre, der er valgbare og har valgret
til Skolebestyrelsesvalget, fremlægges fra onsdag d. 14. marts 2018 på kontoret
på Østerbyskolen.
Anmodning om optagelse på valglisten/ændringer skal finde sted senest 7 dage
efter fremlæggelsen, det er d. 21. marts 2018 kl. 12.00. Anmodningen
fremsættes over for skolens leder.
Valg til Skolebestyrelsen april/maj 2018
Hvis du har lyst til at stille op til valget, kan du melde dig ved valg- og
opstillingsmødet d. 4. april 2018.
Kandidatopstilling kan også ske ved, at du henvender dig til skolens leder før
valgmødet, eller senest d. 18. april 2018 kl. 12.00.
Hvorfor skal du stille op?
Nye folk betyder også nye idéer – og dermed fornyelse og dynamik i arbejdet.
Gennem samarbejdet kan vi styrke og udvikle hverdagen på skolen til gavn for
alle elever og naturligvis også til gavn for samarbejdet mellem hjem og skole.
Du har gennem Skolebestyrelsen mulighed for at påvirke kommunens visioner for
Vejen Kommunes folkeskoler generelt og for Østerbyskolen i særdeleshed.
Du kan via bestyrelsesarbejdet gøre en forskel for skolen – og dermed også for
lokalsamfundet.
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Tidsplan
d. 9. februar
d. 14. marts
d. 21. marts
d. 23. marts
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

4. april
13. april
19. april
20. april
9. maj
22. maj
31. maj
12. juni
1. august

Forældrene orienteres om valg til Skolebestyrelsen
Valgliste fremlægges på skolens kontor
Frist for optagelse/ændringer på valglisten
Eleverne får meddelelse med hjem vedr. valg- og
opstillingsmødet d. 4. april
Valg- og opstillingsmøde på Østerbyskolen kl. 19.00
Frist for kandidatopstilling kl. 12.00
Frist for aftale af opstillingsrækkefølge ved fredsvalg
Ved evt. afstemning – frist for bekendtgørelse af afstemning
Afstemning afsluttes
Frist for klager over afgørelsen til Byrådet
Skolebestyrelsesvalget afsluttet
Skolebestyrelsen holder konstituerende møde
Den nye skolebestyrelse tiltræder

Nærmere oplysninger ses på http://osterbyskolen.skoleporten.dk/sp
I valgbestyrelsen sidder:
Allan Lauenblad, formand for valgbestyrelsen
Mette Kragh, viceskoleleder
Maja Oxholm, formand for skolebestyrelsen (Maja er repræsentant for Centret)
Mikkel Herold, medlem af skolebestyrelsen
Susanne Juhl, medlem af skolebestyrelsen

Hvis du ikke vil stille op….
… håber vi alligevel meget at se dig til mødet d. 4. april. Da din interesse for
valget har betydning for det fremtidige samarbejde i Skolebestyrelsen.

På valgbestyrelsens vegne
Allan Lauenblad
skoleleder
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