
Regler for valg af forældre- og medarbejderrepræsentanter til N. Zahle 

Skoles bestyrelse jf. vedtægternes § 6 stk. 2. 

 

Fælles bestemmelser 

 § 1. Bestyrelsen er ansvarlig for, at valg af forældre- og medarbejderrepræsentanter finder sted på N. 

Zahles Gymnasieskole og N. Zahles Seminarieskole. Bestyrelsen kan videredelegere ansvaret til skolernes 

ledelse. 

 Stk. 2. Valg til bestyrelsen sker for 4 år ad gangen for perioden 1/4 20XX til 31/3 20XX. For 

forældrerepræsentanten for N. Zahles Gymnasium er perioden dog kun 2 år. Genvalg kan finde sted. Der 

vælges tillige en suppleant pr. valgt medlem. 

 Stk. 3. Valgmødet afholdes senest den 15/3 20XX i det år der skal afholdes valg. Indkaldelse til valgmødet 

skal ske ved mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 30-dages varsel. Valgreglerne skal 

fremgå af indkaldelsen. 

 Stk. 4. I perioden op til valgdagen har kandidater(suppleanter) mulighed for at præsentere sig selv via 

skolens kanaler (ForældreIntra/PersonaleIntra/Outlook). Valgmødets begyndelse er seneste tidspunkt for 

meddelelse af sit kandidatur. 

 Stk. 5. Er valg pga. udefra kommende omstændigheder ikke afholdt jf. stk. 3, fortsætter de valgte 

medlemmer som fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer, indtil nyvalg har kunnet afholdes.  

 § 2. Valghandlingen kan afgøres ved håndsoprækning, hvis en eller flere af de stemmeberettigede ønsker 

det, skal valget gennemføres ved hemmelig afstemning.  

 § 3. Regler for valg af suppleanter er de samme som for ordinære kandidater. 

 § 4. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af 

stemmelighed foretages der lodtrækning af mødelederen. Er der kun én kandidat, er vedkommende valgt 

uden afstemning. 

 Stk. 2. Der kan brevstemmes frem til valghandlingens begyndelse.   

 § 5. Tvivlsspørgsmål om fremgangsmåden ved valget afgøres af mødelederen. 

 § 6. Skolen offentliggør på sin hjemmeside, hvem der er valgt til bestyrelsen.  

 

Valg af forældrerepræsentanter 

(til hver skole: Gymnasiet, Grundskolen, Seminarieskolen)  

 § 7. Valgbar og stemmeberettiget er den enkelte skoleafdelings forældrekreds. Ved forældrekreds forstås 

den eller de personer, som har forældremyndigheden over en eller flere elever, der er indskrevet i skolen, 

jf. dog stk. 3. 

 Stk. 2. Forældre med fælles forældremyndighed over en elev har én stemme hver. Forældre med fælles 

forældremyndighed over flere elever indskrevet i skolen har kun én stemme hver. Der kan kun gives 

fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over en elev i skolen. 



  

 Stk. 3. Forældre, der er ansat på skolen, er ikke valgbare. 

  

 § 8. Ved mødets begyndelse vælger forældrekredsen under ledelse af rektor eller skolelederen en 

mødeleder. Mødelederen kan hverken være kandidat eller ansat på skolen. 

 Stk. 2. Mødeleder påser, at mødet er lovligt indkaldt, og at valget foregår i overensstemmelse med 

reglerne herom. 

 Stk. 3. Mødeleder godkender ved sin underskrift et beslutningsreferat af mødet. Referatet mailes til 

økonomichefen. 

 Stk. 4. Skolen yder sekretariatsmæssig bistand til forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer, ligesom 

skolen afholder omkostningerne i forbindelse med valget. 

 

Valg af medarbejderrepræsentanter 

 § 9. Hver skoleafdeling, N. Zahles Gymnasieskole og N. Zahles Seminarieskole, vælger en 

medarbejderrepræsentant til bestyrelsen. 

 § 10. Valgbar og stemmeberettiget er alle varigt ansatte på N. Zahles Skole. Ledelsesrepræsentanter på de 

2 skoleafdelinger og økonomichefen er dog hverken valgbare eller stemmeberettiget. Der kan stemmes ved 

fuldmagt. 

 Stk. 2. Medarbejdere tilknyttet direkte til N. Zahles Gymnasieskole er valgbare og stemmeberettiget ved 

denne skoleafdeling. Medarbejdere tilknyttet direkte til N. Zahles Seminarieskole er valgbare og 

stemmeberettiget ved denne skoleafdeling.  

 Stk. 3. Der trækkes lod blandt medarbejdere tilknyttet begge skoleafdelinger om, hvilken skoleafdeling de 

er valgbare og stemmeberettiget ved. Lodtrækningsfordelingen er 2 medarbejdere til N. Zahles 

Gymnasieskole for hver en medarbejder til N. Zahles Seminarieskole. 

 

 § 11. Ved mødets begyndelse vælger medarbejderne under ledelse af en ledelsesrepræsentant en 

mødeleder.  Mødeleder kan hverken være kandidat eller ledelsesrepræsentant.      

 Stk. 2. Mødeleder påser, at mødet er lovligt indkaldt, og at valget foregår i overensstemmelse med 

reglerne herom. 

 Stk. 3. Mødeleder godkender ved sin underskrift et beslutningsreferat af mødet. Referatet mailes til 

økonomichefen. 

 


