Mulighed for 2-årige valgperioder for forældrerepræsentanter i
skolebestyrelsen
Med ændring af Folkeskoleloven i foråret 2019 blev det muligt for kommunalbestyrelsen at
beslutte en ændring af forældrerepræsentanternes valgperiode fra 4 til 2 år.
Det er folkeskolelovens § 42, stk. 12, der blev ændret med henblik på at give
kommunalbestyrelsen bedre mulighed for at tiltrække forældrerepræsentanter til
skolebestyrelsesarbejdet, hvis valgperioden blev mere fleksibel.
Folkeskolelovens rammer:
§ 42, 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.

Bekendtgørelsen for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen
(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1074) beskriver de overordnede rammer for
valgene, og indeholder derfor ikke en beskrivelse af hvordan lovændringen kan implementeres.
Det er en lokal l beslutning i et samarbejde mellem skolebestyrelser og kommunalbestyrelsen.
På den baggrund har Skole og Forældre set på de forskellige muligheder der er for at ændre
valgperioderne for forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne og giver her et bud på
udmøntning af loven.

Forarbejde og drøftelser
Drøft i skolebestyrelsen om I ønsker toårige valgperiode generelt for alle forældrerepræsentanter,
om nogen enkelte ønsker det eller om I vil fortsætte som hidtil.
Det kan også være oplagt at drøfte mulighederne for toårige valgperioder på et møde i det Fælles
Rådgivende Organ (FRO) eller at temaet tages op til nærmere drøftelse i Skole og Forældres
lokalbestyrelse, dersom der er en sådan i kommunen.
Drøftelserne kan munde ud i en indstilling til kommunalbestyrelsen om, hvordan I ønsker
valgperioderne; om alle forældrerepræsentanter har toårige valgperioder, om nogle skoler har
det, eller om enkelte forældrerepræsentanter kan ønske at vælges for 2 år.

Styrelsesvedtægtens bilag med regler for valg til skolebestyrelsen
Reglerne for skolebestyrelsesvalgene skal fremgå af bilag til kommunens styrelsesvedtægt for
skolerne og skal forinden godkendes af skolebestyrelserne jf. folkeskoleloven.
§ 43. Kommunalbestyrelsen fastsætter efter godkendelse af de berørte skolebestyrelser regler om
valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen.
Det betyder, at såfremt reglerne for valgperiode ændres, skal styrelsesvedtægtens bilag ændres
efter godkendes af de berørte skolebestyrelser.

Ændring af valgperiode:
De forskellige scenarier i forhold til eventuelle ændringer af valgperioden, gennemgås her.

Kommunalbestyrelsen kan beslutter, at alle forældrerepræsentanter på alle skoler har en
valgperiode på 2 år.





Skolebestyrelserne kan indstille til kommunalbestyrelsen om at ændre valgperioden, eller
kommunalbestyrelsen kan selv tage temaet op til drøftelse og foreslå ændring af
valgperioden.
Ændring af valgreglerne skal sendes til godkendelse i skolebestyrelserne.
Efter godkendelse (jf. §43) ændres i bilaget til styrelsesvedtægten om valgperioder for
forældre i skolebestyrelsen.
Alle forældrerepræsentanter er herefter på valg hvert andet år og evt. forskudte valg
bortfalder.

Kommunalbestyrelsen kan beslutter, at alle forældrerepræsentanter på enkelte skoler har
en valgperiode på 2 år.





De skolebestyrelser i kommunen som ønsker toårige valgperioder kan indstille til
kommunalbestyrelsen om at ændre valgperioden, eller kommunalbestyrelsen kan fx spørge
hvilke skolebestyrelser der ønsker at have toårige valgperioden.
Herefter skal ændring af valgreglerne skal sendes til godkendelse i skolebestyrelserne.
Efter godkendelse (jf. §43) ændres i bilaget til styrelsesvedtægten om valgperioder for
forældre i skolebestyrelsen, så det fremgår hvilke skoler der har toårige valgperioder.
Herefter vælges forældrerepræsentanter hvert andet år på de skoler som har ønsker toårige
valgperioder for alle forældre og evt. forskudte valg bortfalder

Kommunalbestyrelsen kan beslutter at de forældre der ønsker det har en valgperiode på 2
år.





De skolebestyrelser i kommunen som ønsker fleksible valgperioder kan indstille til
kommunalbestyrelsen om at ændre valgperioden, eller kommunalbestyrelsen kan fx spørge
hvilke skolebestyrelser der ønsker fleksible valgperioden for forældrerepræsentanterne.
Efter godkendelse af fleksible valgperioder i skolebestyrelserne ændres styrelsesvedtægtens
bilag om valgperioder for forældre i skolebestyrelsen, så det fremgår at den enkelte
forældrerepræsentant selv kan vælge en to- eller fireårig valgperiode.
Om man som forældrerepræsentant ønsker at vælges for to eller fire år, oplyses ved
opstilling som kandidat.
Der holdes fremadrettet valg af forældrerepræsentanter hvert andet år, såfremt nogle
forældre har en toårig valgperiode, og/eller man har forældre med fireårig valgperioder, og
man har fået godkendt forskudte valg. jf. folkeskolelovens §42, stk. 12, 3. pkt.: ”Uanset stk.
9, 1. pkt., kan kommunalbestyrelsen godkende forskudte valg.”

Det er vigtigt at sikre, at skoleleder/forvaltning har noteret, gemt og kan styre hvilke
forældrerepræsentanter der er valgt for hvilken periode, herunder også i hvilken rækkefølge
suppleanter er noteret.

Opmærksomhedspunkter:
Skole og Forældre udtrykte tidligere bekymring i forhold til toårige valgperioder, da lovforslaget
var i høring. (Se høringssvaret her, under marts 2019)
Det tager tid at oparbejde kompetence til at varetage opgaverne i skolebestyrelsen og det kan
svække kompetenceniveauet i skolebestyrelsen, dels fordi medlemmerne skiftes ud oftere, dels
fordi alle forældrerepræsentanter er på valg samtidig hvert andet år, og der derved ikke
nødvendigvis er en kontinuitet i kompetenceniveauet og arbejdet.
Det er naturligvis muligt at genopstille og derved sikre kontinuiteten til gavn for skolen,
skolebestyrelsen og elevernes hverdag.
Skole og Forældre har i forbindelse med lovændringen også peget på at kommunerne bør
forpligtes til at levere kompetenceudvikling af skolebestyrelsen. En god uddannelse af
skolebestyrelsesmedlemmerne vil desuden i sig selv gøre det mere attraktivt at blive valgt til
skolebestyrelsen.

Aftalens intentioner
Nedenfor ses intentionen med ændring af valgperioden.

