Skolebestyrelsesvalg

Sydhavnen d. 6. april 2018
Kære forældre
I år er der valg til skolebestyrelsen. Vi har på de sidste bestyrelsesmøder drøftet, hvordan det skal foregå og her
kommer planen.
6. april
15. Maj

Orientering om valg til skolebestyrelsen på skolens hjemmeside, facebookside og ForældreIntra
Informationsmøde for interesserede forældre om hvad bestyrelsesarbejdet indebærer.
På dette møde vil bestyrelsen også fortælle om genhusning af skolen de næste år.
21. Maj kl. 17 Frist for opstilling af kandidater:
Interesserede kandidater kan skrive til skolens postkasse: skolenisydhavnen@buf.kk.dk eller
melde sig på opstillingsmøde den 21. maj i skolen aula kl. 17.00
21. maj kl. 17 Møde mellem kandidater og med bestyrelsen med henblik på enighed om opstillingsrækkefølge
(fredsvalg).
I tilfælde af flere kandidater end hvad vi skal bruge eller uenighed om opstillingsrækkefølgen skal
der gennemføres kampvalg.
4.juni
Evt. Kommunikation om udfaldet af fredsvalg på hjemmeside og Forældreintra.
8. juni
I tilfælde af kampvalg:
Breve sendes til hjemmene, med taskepost, om kampvalg. Heri også stemmesedler.
18. juni
Frist for afgivelse af stemme til skolebestyrelsesvalg til skolens kontor
Senest 22.juni Kommunikation til hjemmene samt information på skolens hjemmeside om udfaldet af kampvalg
Besked til forældrene om konstituering sker efter første bestyrelsesmøde efter endt valg.
Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte medlemmer og to fra personalet. Ind til nu har elevrådet ikke været
repræsenteret, men vi vil i den nye sæson arbejde på at få eleverne med. Ledelsen sidder med som sekretariat og
repræsenteres efter behov. Ledelsen er ikke medlemmer af bestyrelsen og har ikke stemmeret.
Der skal vælges op til 7 Suppleanter. Suppleanterne sidder med til møderne, men har ikke stemmeret.
Bestyrelsen vil på mødet den 15. maj informere om arbejdet i praksis og komme med eksempler på opgaver.
Herunder også hvor meget tid der skal bruges på opgaven.

Genhusning
Mødet den 15. maj vil også omhandle skolens udfordringer vedrørende genhusning. I den forbindelse vil jeg gøre
opmærksom på, at vi har fået besked om at pavillonerne er forsinkede og der derfor skal laves genhusning på
genhusningen. Vi vil fra skolens ledelse selvfølgelig være med til mødet den 15. maj, så vi kan fortælle om vores syn
på denne situation. Jeg ved bestyrelsen også har en plan om at forvaltningen skal deltage.

Møde om skolebestyrelsesvalg og genhusning tirsdag den 15. maj kl. 19-21
Mere om skolebestyrelsesvalg kan findes på: https://www.kk.dk/skolebestyrelse
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