Folkeskolelovens §42 foreskriver følgende i forbindelse med valg af
forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen:
§ 42. Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse. Kommunalbestyrelsen træffer
beslutning om skolebestyrelsens sammensætning efter indhentet udtalelse fra den
pågældende skolebestyrelse. Skolebestyrelsen skal bestå af følgende:
1) Et flertal af repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer, der
har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen. Herunder
gælder følgende:
a. Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1
forældrerepræsentant for hver afdeling.
b. Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, jf. § 24, stk. 3, skal der
vælges mindst 1 forældrerepræsentant fra hver af de deltagende skoler.
c. Hvis skolen har specialklasser på mindst tre klassetrin, skal
forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.
2) Mindst 2 repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige
medarbejdere valgt af og blandt medarbejdere på skolen.
3) Mindst 2 repræsentanter for eleverne valgt af og blandt elever på skolen, jf. dog
stk. 3. Herunder gælder følgende:
a. Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1
elevrepræsentant for hver afdeling.
b. Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, jf. § 24, stk. 3, skal der
vælges mindst 1 elevrepræsentant fra hver af de deltagende skoler.
4) Hvis skolen optager børn i skolens skolefritidsordning, der endnu ikke har
nået den alder, hvor de kan indskrives i folkeskolen, jf. § 3, stk. 7, 2. pkt., skal
der vælges mindst 1 forældrerepræsentant af og blandt forældrene til disse børn.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at indtil to pladser i skolebestyrelsen
skal tildeles repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale
ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.
Stk. 3. Ved skoler eller afdelinger, der kun har til og med 5. klassetrin, kan
kommunalbestyrelsen efter anmodning fra skolebestyrelsen fravige bestemmelsen
om elevrepræsentation i skolebestyrelsen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fra skolebestyrelsen bestemme,
at et af dens medlemmer deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.
Stk. 5. Alle skolebestyrelsens medlemmer, jf. stk. 1 og 2, har stemmeret.
Stk. 6. Formanden for skolebestyrelsen udpeges blandt forældrerepræsentanterne.
Stk. 7. Skolens leder og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens
sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de daglige ledere af afdelinger på skolen og
af skolens skolefritidsordning kan deltage i skolebestyrelsens møder uden
stemmeret. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en eventuel daglig leder af et
dagtilbud eller fritidshjem og en ungdomsskole, som har fælles ledelse med en
folkeskole, jf. §§ 24 a og 24 b, kan deltage i skolebestyrelsens møder uden
stemmeret.
Stk. 8. Elevrepræsentanterne må ikke overvære den del af drøftelserne, der angår
sager vedrørende enkelte elever eller lærere m.v.
Stk. 9. Forældrerepræsentanternes valgperiode er 4 år, jf. dog stk. 10 og 13,
gældende fra den 1. august i det år, der følger efter nyvalg til regionsråd og
kommunalbestyrelse, jf. dog stk. 12. De øvrige medlemmers valgperiode er 1 år.
Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af
skolebestyrelsen.
Stk. 10. Kommunalbestyrelsen kan, uanset bestemmelsen i stk. 9, 1. pkt.,
bestemme, at der skal foretages nyvalg til skolebestyrelsen ved den skole, der
modtager alle eller en væsentlig del af eleverne fra en nedlagt skole.
Stk. 11. I de tilfælde, hvor 2 skoler sammenlægges, kan kommunalbestyrelsen
beslutte, at alle skolebestyrelsesmedlemmer fungerer sammen indtil udløbet af de
enkelte medlemmers valgperiode.
Stk. 12. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde fravige bestemmelsen i stk.
1, § 24 a, stk. 2, og § 24 b, stk. 2, dog således at der fortsat vælges
repræsentanter for forældre til børn i folkeskolen, ved kommunale specialskoler,
herunder kommunale heldagsskoler el.lign. Kommunalbestyrelsen kan beslutte,
at valgperioden er 2 år for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske det, eller
for alle forældrerepræsentanter på en skole. Uanset stk. 9, 1. pkt., kan
kommunalbestyrelsen godkende forskudte valg. Kommunalbestyrelsen kan

fravige bestemmelserne i stk. 1 og 6 og stk. 9, 1. pkt., og § 24 b, stk. 2, ved skoler,
som er oprettet i henhold til § 24, stk. 2.
Stk. 13. Hvis kommunalbestyrelsen i valgperioden træffer beslutning om oprettelse
af en fælles bestyrelse mellem flere folkeskoler, jf. § 24, stk. 3, mellem en
folkeskole og et dagtilbud eller fritidshjem, jf. § 24 a, eller mellem en folkeskole og
en ungdomsskole, jf. § 24 b, afgår de valgte skolebestyrelsesmedlemmer på det
tidspunkt, hvor den nyvalgte fælles bestyrelse i henhold til kommunalbestyrelsens
beslutning skal tiltræde for resten af den afgående bestyrelses valgperiode.

