Skoleudvalget

Punkt 4.

Godkendelse af ændring af valgperiode fra 4 år til 2 år for forældrerepræsentanter i
skolebestyrelsen
2019-050327
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at "valgperioden ændres fra 4 år til 2 år for
forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen”.
Beslutning:
Godkendt med bemærkning.
Skoleudvalget godkender handlemulighed 3, således at beslutningen ligger hos skolebestyrelserne.
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Sagsbeskrivelse
Nærværende sag fremsendes, da Skoleudvalget bedes beslutte, hvorvidt det skal være muligt at reducere
valgperioden fra 4 år til 2 år for forældrerepræsentanter i skolebestyrelser i Aalborg Kommune jf. aftale om
justering af folkeskolen.
Baggrund
Den 30. januar 2019 blev der indgået en bred aftale om justeringer af folkeskolen.
Aftalepartierne blev enige om 13 initiativer under temaerne Klarere rammer for tilrettelæggelse af
skoledagen, Øget faglighed og kvalitet og Øget frihed.
I forhold til Øget frihed var et af initiativerne Mulighed for to-årig valgperiode for forældrerepræsentanterne til
skolebestyrelsen, som uddybes således:
”Mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanterne i skolebestyrelser Kommunalbestyrelser skal
have bedre mulighed for at tiltrække forældrerepræsentanter til skolebestyrelsesarbejdet. Aftalepartierne er
enige om, at skolebestyrelser spiller en vigtig rolle i forhold til at sætte retning for den enkelte skole og føre
tilsyn med alle dele af skolens virksomhed. Nogle steder oplever kommunalbestyrelserne udfordringer med
at få besat alle pladserne til forældrerepræsentanter. Aftalepartierne ønsker derfor fleksibilitet til lokalt at
kunne træffe beslutning om at nedsætte valgperioden til to år for de forældrerepræsentanter, der måtte
ønske dette.”
Lovgivning
Justeringen i folkeskoleloven betyder, at kommunalbestyrelserne fremover har mulighed for at beslutte
toårige valgperioder for forældrerepræsentanterne i skolebestyrelserne, hvor valgperioden i dag skal være 4årig.
Regelændringen om valgperiodens længde for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen træder i kraft den
1. august 2019.
Ændringen betyder, at kommunalbestyrelserne fremover får mulighed for konkret at beslutte toårige
valgperioder for forældrerepræsentanterne i skolebestyrelserne, hvor valgperioden i dag skal være 4-årig.
Den nye regel vil finde anvendelse på valg til skolebestyrelser, der sker efter ikrafttrædelsestidspunktet den
1. august 2019, såfremt kommunalbestyrelsen træffer beslutning herom.
Nuværende praksis
Ordinært valg
Jf. §2 i valgregler for skolebestyrelser i Aalborg Kommune er der ordinært valg hvert fjerde år i foråret efter
en nærmere angivet tidsplan, der udsendes til skolerne fra Skoleforvaltningen. Dermed er næste ordinære
valg i foråret 2022.
Forskudte valg
Jf. §8 i valgregler for skolebestyrelser i Aalborg Kommune kan skolebestyrelsen efter kommunalbestyrelsens
godkendelse beslutte, at der afholdes forskudte valg 2 år efter de ordinære valg. Forskudte valg skal være
afsluttet senest 20. juni det år, valget afholdes. Forskudte valg omfatter 3 eller 4 pladser i bestyrelsen, efter
lokal afgørelse. De øvrige pladser besættes ved de ordinære valg. Ved forskudte valg til skolebestyrelser
med 7 forældrerepræsentanter stemmes der på 2-3 forskellige kandidater. Ved forskudte valg til
skolebestyrelser med 5 forældrerepræsentanter stemmes der på 1-2 forskellige kandidater.
20 af kommunens skoler har forskudt valg, hvor næste forskudte valg er i foråret 2020.
Suppleringsvalg
Jf. §10, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 989 af 23. august 2017 vedrørende valg af forældrerepræsentanter til
skolebestyrelser i folkeskolen:
”Er der ved ledighed ingen stedfortrædere for skolebestyrelsens forældrerepræsentanter, holdes der snarest
muligt suppleringsvalg med henblik på besættelse af den ledige plads i skolebestyrelsen for resten af
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valgperioden og eventuelt valg af yderligere stedfortrædere. Valget sker efter regler fastsat af
kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og godkendt af skolebestyrelsen, jf. § 1.”
Dermed er det muligt for at supplere bestyrelsen løbende uanset valgperioden.
Vurdering
Nedenstående giver en vurdering af fordele og ulemper for en eventuel beslutning om forkortning af
forældrerepræsentanternes valgperiode i skolebestyrelserne.
Fordele
Det vurderes, at en forkortning af valgperioden for forældrerepræsentanter fra 4 år til 2 år kan gøre det
lettere at tiltrække og besætte alle pladserne til forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne.
Desuden er der ved forældrerepræsentanter til udskolingselever en tendens til, at man stopper i
skolebestyrelsen, når barnet forlader folkeskolen, hvilket gør, at der skal afholdes suppleringsvalg. Ved
toårige valg undgår man at lave suppleringsvalg, da der kommer et automatisk ordinært valg.
Ulemper
Skolen vil oftere have en administrativ opgave i at organisere et valg ved at have ordinært valg hvert andet
år. Derudover kan der være en bekymring for om der kommer til at mangle en kontinuitet i og forståelse for
opgaven, når forældrerepræsentanterne ikke besidder pladsen mere end 2 år.
Handlemuligheder
Skoleudvalget har følgende handlemuligheder:
1. Skoleudvalget kan beslutte, at det ikke skal være muligt at have 2-årige valgperioder for
forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne på kommunens skoler.
2. Skoleudvalget kan beslutte, at valgperioden for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen skal være
2-årige på alle kommunens skoler.
3. Skoleudvalget kan beslutte, at det er op til den enkelte skolebestyrelse at træffe beslutning om der
ønskes at gøre brug af muligheden for 2-årig valgperiode for forældrerepræsentanter i
skolebestyrelsen. Skolebestyrelserne skal dermed i efteråret 2019 beslutte, hvorvidt der ønskes at
iværksætte en 2-årig valgperiode.
Forvaltningens anbefaling
Skoleforvaltningen anbefaler, at Skoleudvalget godkender handlemulighed 3 og ligger dermed beslutningen
ud til den enkelte skolebestyrelse.
Såfremt skolerne vælger en 2-årig valgperiode anbefales det, at det ikke er muligt at have forskudte valg.
Beslutningen om at have 2-årig valgperiode kan iværksættes hos de skolebestyrelser, der har forskudt valg i
2020 og hos de resterende skolebestyrelser ved ordinært valg i 2022.
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