Bogense Skole
Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense (afd. Bogense)
Middelfartvej 8, 5400 Bogense (afd. Kongslund)

Skolebestyrelsesvalg 2018
Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen pr. 1. august, samt af og
blandt de personer, som er nævnt i næste afsnit. Bemærk venligst:


at valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er endeligt
fastlagt inden valget.



at forældre til børn, der midlertidigt undervises på en specialskole, herunder regionale undervisningstilbud, deltager i valget ved den skole, hvorfra henvisningen har fundet sted.
Det betyder, at forældre til børn, der er visiteret til Heldagsskolen, deltager i valget ved
Bogense Skole, hvis henvisningen har fundet sted herfra.

Følgende personer har desuden valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de
fremsætter ønske herom på mail til skoleleder Pia Brøndsted Jacobsen pjacob@nordfynskommune.dk:

1. Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt undervisningstilbud, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et
år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.
2. Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er
indskrevet i skolen, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremyndigheden giver sin
tilslutning.
3. Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet
samtykker heri.
4. Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor
sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.
5. Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor
sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 4. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen
anden i medfør af nr. 2.

side 1 af 2

https://bogense-skole.skoleporten.dk/sp

Bogense Skole
Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense (afd. Bogense)
Middelfartvej 8, 5400 Bogense (afd. Kongslund)

Personer, der er ansat på Bogense Skole afd. Bogense og Kongslund, kan ikke vælges til eller være
forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.
Onsdag den 18. april kl. 19 er der valgmøde for Bogense Skoles forældre (afd. Bogense og Kongslund) på afd. Bogense, Gyldensteensvej 2. Her vil kandidaterne have mulighed for at præsentere
sig. Hvis man ikke kan komme til valgmødet, kan man inden da sende en tilkendegivelse om, at
man gerne vil stille op og give en kort begrundelse, som så vil blive læst op på valgmødet.
Tilkendegivelsen sendes til: Skoleleder Pia Brøndsted Jacobsen pjacob@nordfynskommune.dk

Fra 3. april til 17. april kan man i skolens kontortid (07.45-14.00), komme på skolens kontor på
Gyldensteensvej 2 og se, om man er med på valglisten over opstillings- og stemmeberettigede,
hvis man skulle være i tvivl.
Skolebestyrelsen ved Bogense skole består pr. 1. august 2018 af:


8 forældrerepræsentanter, valgt for 4 år, alle med indskrevne børn på skolen, heraf skal
der være
o Pt 4 forældrerepræsentanter fra afd. Bogense
o Pt 4 forældrerepræsentant fra afd. Kongslund
o Mindst 1 forældrerepræsentant fra Regnbuen



2 medarbejderrepræsentanter fra skolen. Vælges for 2 år



2 elevrepræsentanter. Vælges hvert år

Har I spørgsmål eller andet er du velkommen til at skrive pjacob@nordfynskommune.dk eller ringe mobil: 21369208.
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