
 

 

 

 

 

 

  

 

Vil du vide mere? 
eller har du nogle yderligere 

spørgsmål er du meget 

velkommen til at kontakte 

skolebestyrelsen via Aula. 

Oversigt over nuværende 

medlemmer kan ses her: 

 

https://www.maaloevhoejskole.d

k/skolebestyrelsen#header_expan

d_1 

 

Du er også velkommen til at 

kontakte distriktsskoleleder 

 

Peter Haldor Hansen 

Via telefon 44773982 

mail: pet2@balk.dk eller Aula 

 

 

 

 

Valgmøde  

Mandag d. 23. maj 2022 

Klokken 17.30 – 18.30 

På Måløvhøj Skole –  

afdeling Østerhøj 

Vedr. valg af 

forældrerepræsentanter til 

skolebestyrelsen på Måløvhøj 

Skole 

https://www.maaloevhoejskole.dk/skolebestyrelsen#header_expand_1
https://www.maaloevhoejskole.dk/skolebestyrelsen#header_expand_1
https://www.maaloevhoejskole.dk/skolebestyrelsen#header_expand_1
https://www.maaloevhoejskole.dk/skolebestyrelsen#header_expand_1
mailto:pet2@balk.dk


 
 
Kære forældre 
Der skal være valg til skolebestyrelsen. Der er 5 mandater på valg for 
perioden 2022-2026. Herudover er der et suppleringsmandat, der 
udløber juli 2024. 
 

Hvad er en skolebestyrelse?  
Skolebestyrelsen består af  
9 forældrerepræsentanter, minimum 2 pr. matrikel 
3 medarbejderrepræsentanter minimum 1 pr. matrikel 
3 elevrepræsentanter minimum 1 pr. matrikel 
Evt. 1 repræsentant for kommunalbestyrelsen 
En repræsentant for forenings- eller erhvervslivet 
Distriktsskolelederen og dennes stedfortræder (sekretariat for 
bestyrelsen) 
 
Formanden for bestyrelsen er en forælder.  
 
Forældrene i skolebestyrelsen vælges af og blandt forældrene på skolen 
og repræsenterer dermed alle skolens forældre.  
   

Hvorfor stille op? 
 Du viser dit barn, at skolen er så vigtig, at også du vil bruge tid og 

kræfter på den. Det bedste dit barn kan have med i skolen, er din 
interesse. 

 Du får indflydelse på skolens udvikling og dermed dit barns 
hverdag og uddannelse  

 Du tager ansvar og hjælper også andres børn ved at gøre skolen 
bedre. 

 Du får mulighed for at få indblik i et interessant emne: 
Skolepolitik og skoleudvikling. 

 Du får erfaring som bestyrelsesmedlem og kompetencer, du kan 
tage med dig. 

 Du lærer andre forældre at kende og får et godt netværk. 

Hvilken indflydelse har skolebestyrelsen? 
 Udarbejdelse af principper for skolens virksomhed 
 Deltager i ansættelser af pædagogisk personale – herunder ledelse 
 Har indflydelse på kommunens skolepolitik 
 Vedtager værdiregelsæt og ordensregler 
 Godkender budgetter 
 Fører tilsyn med skolens virksomhed gennem møder 

 

Kan jeg være med? 

 

JA! 
 

Hvis du  

 Er en engageret og aktiv forældre 

 Kan tænke overordnet – for alle 

 Er god til samarbejde 

 Er god til at lytte 

 Er indstillet på, at kompromis også kan være en  

 løsning 

 Vil prioritere og af sætte tid  

 Erkender at ting tager tid 

 

 

Se yderligere om tidsfrister og valgbarhed i 

vedhæftede dokumenter. 

 

 

På vegne af valgbestyrelsen 

 

Peter Haldor Hansen 

Distriktsskoleleder 

 

 


