
 
VALG TIL SKOLEBESTYRELSENl 

Kære forældre på Samsøgades Skole 

Så er der igen valg til skolebestyrelsen. Vi har forskudte valg hvert andet år.  
I den kommende periode er der 3 ordinære pladser i skolebestyrelsen på valg. Derudover 
mangler vi 2 suppleanter til skolebestyrelsen.  Suppleanter inviteres også til at deltage i 
alle skolebestyrelsesmøder. 

 
Hilsen fra nuværende formand Cecilie Harrits: 
Mit navn er Cecilie Harrits, og jeg er formand for skolebestyrelsen på Samsøgades Skole. 
Inden sommerferien skal vi have valgt 3 nye forældrerepræsentanter og 2 suppleanter og 
jeg håber meget, at nogle af jer vil være med.  

Vi har en aktiv og engageret skolebestyrelse, der sammen med SFO-forældrerådet er med 
til at sætte retning for skolens udvikling og skabe gode rammer for vores børn.  
Som forældrerepræsentanter varetager vi alle forældres interesser, og vi har et godt 
samarbejde med gode muligheder for at få indflydelse på, hvilke værdier og principper vi 
ønsker, at vores skole skal arbejde ud fra. Det er et meningsfuldt arbejde, der har 
betydning for vores børns hverdag på skolen. 

På AULA kan du læse mere om arbejdet i skolebestyrelsen og om valget – og du er også 
altid velkommen til at kontakte mig eller en anden forælder i bestyrelsen, hvis du vil vide 
mere.  

 

Plan for skolebestyrelsesvalget: 

10. juni fra 19-20: Opstillings-/informationsmøde gennemføres virtuelt  

Link til mødet på MEET oploades på AULA, hjemmeside og Facebook samme dag. 

På mødet vil der være et kort oplæg om skolebestyrelsesarbejdet. Der vil efterfølgende 
være mulighed for at stille spørgsmål til medlemmer af skolebestyrelsen. 

Skolelederen noterer herefter, hvem der ønsker at stille op og tjekker valgbarhed efter 
reglerne. 
 
Hvis du ikke har mulighed for at deltage i mødet, men alligevel gerne vil stille op til 
skolebestyrelsen – så kontakt Preben Stadsgaard på preso@aarhus.dk eller via beskeder 
på AULA senest 10. juni. 

• Hvis der ikke er flere kandidater end antallet af pladser, bliver der ikke afholdt valg 
• Hvis der er flere kandidater end antallet af pladser i skolebestyrelsen, kan der også 

aftales et fredsvalg mellem kandidaterne. Så bliver der heller ikke afholdt kampvalg 
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• Hvis der er flere kandidater end antallet af pladser i skolebestyrelsen afholdes der 
kampvalg. I dette tilfælde præsenterer kandidaterne sig på AULA. 

 

16. juni Præsentation af kandidater ved kampvalg på AULA med info om afstemning  

22. juni Valget opgøres – kandidater informeres  

24. juni Valget resultat offentliggøres  

 

På skolebestyrelsens vegne 

Cecilie Harrits og Preben Stadsgaard 


