
Valg til skolebestyrelsen 2022



Den 28. september 2022 er der igen forældrekredsmøde og valg 
til den kommende skolebestyrelse. Så har du lyst til at 
få indflydelse på dit barns skole er det nu!

Lidt om skolebestyrelsen:

• Valgperioden er 2 år, med mulighed for forlængelse i 2 år
• Valget sker ved det årlige Forældrekredsmøde
• Vi holder bestyrelsesmøde ca. 10 gange pr. år
• Til hvert bestyrelsesmøde fremsendes i god tid en dagsorden, 
  hvor der er forskelligt materiale, man skal
  forberede og sætte sig ind i inden bestyrelsesmødet
• Hvert bestyrelsesmøde starter med fælles aftensmad
• Udover bestyrelsesmøderne, deltager vi også på skift i de
  forskellige arrangementer der er på skole. F.eks.
  Introaftener, Åbent Hus, Forældremøder, Dimission mm.
• Til hvert skolebestyrelsesmøde deltager ledelsen på skolen
  samt tillidsrepræsentanten
• Skolebestyrelsen består af otte medlemmer og to suppleanter



Hvad arbejder vi så med?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hvad får jeg ud af det?

• Årshjul
• Budget/regnskab
• Ansættelsesudvalg
• Forretningsudvalg
• Bygningsudvalg
• Markedsføring af skolen
• Trivsel på skolen
• Elevtal
• Skolens drift
• Nyhedsbreve
• Driftsaftalen med Holstebro Kommune
• Og meget mere...

• Noget af det vigtigste er, at du kan få medindflydelse på dit barns
  skole og skolegang
• Du får mere indsigt i skolens drift og dagligdag
• Du samarbejder med forældre på tværs af årgangene

Derudover er det vigtigt, at vi får repræsentanter i bestyrelsen fra hele det 
område, hvor vores elever kommer fra. 

”Vi har brug for dig” 

Valget foregår til forældrekredsmødet
den 28. sept. 2022



SKOLEBESTYRELSEN 

Har du spørgsmål omkring bestyrelsesarbejdet, 
så tøv ikke med at kontakte os.

Anette Riis 
Frederiksen
Formand

Lise Fenger Elkjær 
Bestyrelsesmedlem
På valg og ønsker
ikke genvalg

Per Albertsen
Bestyrelsesmedlem 
Repræsentant for
Holstebro Kommune

Lene Brøndum
Bestyrelsesmedlem
Udtræder 

Gitte Gade
Bestyrelsesmedlem

Martin Rocatis
Dahl
Bestyrelsesmedlem
På valg og ønsker
ikke genvalg

Jacob Skovbakke 
Næstformand
På valg og ønsker
genvalg 

Charlotte Pors
Bestyrelsesmedlem


