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Notat om mulighed for udskydelse af skolebestyrelsesvalg, herunder forlæn-
gelse af valgperiode 
 

STUK har modtaget en række henvendelser fra skoler og kommuner om, hvorvidt skolebestyrel-

sesvalg, hvortil der skal afholdes forskudte valg i indeværende skoleår, kan udskydes til et senere 

tidspunkt efter den 1. august. Skole & Forældre har endvidere spurgt til, hvorvidt det er muligt at 

forlænge valgperioden for de medlemmer, hvis valgperiode udløber i indeværende skoleår, så 

valgperioden først udløber på et senere tidspunkt, såfremt skolebestyrelsesvalg som følge af CO-

VID-19 situationen først kan afholdes efter den 1. august 2020. 

 

I det følgende er beskrevet de juridiske rammer for skolebestyrelsen, herunder bl.a. hvad der kon-

stituerer en skolebestyrelse. 

 

Antal medlemmer og sammensætning ift. forældrerepræsentanter 

Der skal ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, jf. folkeskolelovens § 42. Det er kommunal-

bestyrelsen, der træffer beslutning om skolebestyrelsens sammensætning efter indhentet udtalelse 

fra den pågældende skolebestyrelse, jf. dog nedenstående krav i folkeskoleloven til antal skolebe-

styrelsesmedlemmer mv.  

 

Det følger således af folkeskolelovens § 42, stk. 1, nr. 1, at skolebestyrelsen skal bestå af et flertal 

af repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer, der har forældremyndigheden over 

børn, der er indskrevet i skolen. Der gælder herudover særlige regler for forældrerepræsentatio-

nen, såfremt en skole har undervisning på flere afdelinger, hvis skolen har fælles leder og fælles 

bestyrelse med andre skoler, eller hvis skolen har specialklasser på mindst tre klassetrin, jf. § 42, 

stk. 1, nr. 1, litra a-c. 

 

Ovenstående betyder med andre ord, at forældrerepræsentanterne skal udgøre et flertal i skolebe-

styrelsen, ligesom der gælder særlige regler om en bestemt repræsentation, såfremt skolebestyrel-

sen har undervisning på flere afdelinger mv.  

 

Valgperiode  

Forældrerepræsentanternes valgperiode er som udgangspunkt 4 år, gældende fra den 1. august i 

det år, der følger efter nyvalg til regionsråd og kommunalbestyrelse, jf. § 42, stk. 9.  

 

Der gælder to undtagelser til hovedreglen om, at valgperioden regnes fra den 1. august. I disse to 

situationer kan forældrerepræsentanternes valgperiode regnes fra et andet tidspunkt end den 1. 

august: 

- Hvis en skole nedlægges og en anden skole modtager alle eller en væsentlig del af eleverne 

fra den nedlagte skole, jf. § 42, stk. 10, 

- Hvis kommunalbestyrelsen i valgperioden træffer beslutning om oprettelse af en fælles 

bestyrelse mellem flere folkeskoler mv., jf. § 42, stk. 13. 

 

Kommunalbestyrelsen kan fravige udgangspunkt om, at de 4 år skal regnes fra den 1. august i det 

år, der følger efter nyvalg til regionsråd og kommunalbestyrelse: 
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- Der kan besluttes forskudte valg, som indebærer, at nogle af forældrerepræsentanterne er på 

valg hvert andet år, jf. § 42, stk. 12, 3. pkt. Her fraviges udgangspunktet om, at valgperio-

den regnes fra 1. august i det år, der følger efter nyvalg til regionsråd og kommunalbesty-

relse. Dette ændrer ikke ved, at valgperioden er 4 år, eller at valgperioden skal regnes fra 

den 1. august. Dette fremgår af bemærkningerne til det lovforslag, hvor der blev givet al-

mindelig adgang for kommunalbestyrelsen til at godkende forskudte valg, jf. lovforslag L 

186 folketingssamling 2008/2009, bemærkninger til lovforslagets § 1, nr. 19.  

- Der kan besluttes 2-årige valgperioder for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske det, 

eller for alle forældrerepræsentanter på en skole, jf. § 42, stk. 12, 4. pkt. Herved fraviges 

udgangspunktet om, at valgperioden er 4 år. Dette ændrer ikke ved, at valgperioden skal 

regnes fra den 1. august. 

 

Opsummering  

Som det fremgår ovenfor, indebærer reglerne om repræsentation af forældre i skolebestyrelsen, at 

forældrerepræsentanterne som altovervejende udgangspunkt skal sidde 4 år i skolebestyrelsen, og 

at denne periode regnes fra den 1. august. Den omstændighed, at der er enten forskudte valg eller 

forældrerepræsentanter med 2-årige valgperioder, ændrer ikke ved udgangspunktet om, at valgpe-

rioden regnes fra den 1. august. 

 

Reglerne indebærer således, at forældrerepræsentanter, der er på valg i år (forskudt valg), ikke kan 

sidde ud over den 1. august. 

 

Endelig betyder reglerne, at der stilles krav om såvel et bestemt antal repræsentanter for foræl-

drene (et flertal), som nogle bestemte repræsentanter, såfremt der er undervisning på flere afde-

linger mv. Dette betyder omvendt, at skolebestyrelsen skal opfylde dette (samt flere andre) krav 

for at udgøre en skolebestyrelse i henhold til folkeskoleloven. 


