
Kære forældre  

I løbet af foråret er der skolebestyrelsesvalg. Her har alle forældre med børn på Skolerne i Snekkersten 

mulighed for at stille op. 

Afgående formand Birgit Mørup skriver: 

Du skal stille op til skolebestyrelsen, så du kan være med til at præge skolen - og være med til at sætte 

retningen. Det er bare så vigtigt, at der er nogen, som tager samtalen om det overordnede niveau, altså de 

samtaler som handler om hele skolen, og ikke bare om klassen eller årgangen. Jeg har altid tænkt, at andre 

var bedre end mig til at arrangere shelterture og lignende, men til gengæld har jeg godt gidet det her 

arbejde for mine børns skole. Der må være andre som mig derude.  

Skolerne i Snekkersten har en fælles skolebestyrelse og som alle andre skolebestyrelser består den af 
forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter. Herudover har vi en politisk 
observatør og vi har også mulighed for at udpege 1-2 medlemmer fra det lokale forenings- og erhvervsliv, 
hvilket vi har haft god tradition for. 
 
Der skal vælges en repræsentant fra L-klasserne og en fra D-klasserne samt to forældrerepræsentanter fra 

hver af de tre skoler, Snekkersten Skole, Borupgårdskolen og udskolingen ved Rønnebær Alle. 

Man vælges som forældre for en fireårig periode, dog kan forældre på vores udskoling på Rønnebær Alle 

vælges for en to-årige periode. 

 
Der afholdes 6-8 møder i skolebestyrelsen hvert skoleår, og du kan læse mere om skolebestyrelsens 
arbejde på: 
http://skolerne-i-snekkersten.dk/vores-skole/skolebestyrelsen/ 

Du er også velkommen til at kontakte mig eller skolebestyrelsens formand, Birgit Mørup, hvis du har brug 
for at vide mere om skolebestyrelsens arbejde, inden du eventuelt vælger at stille op. Ønsker du at stille op 
kan du give meddelelse om dit kandidatur til mig på mah37@helsingor.dk frem til 12. maj. 
 
Den nuværende skolebestyrelse inviterer i anledning af skolebestyrelsesvalget til valgmøde onsdag d. 27. 

april kl. 17.00 i kantinen på Borupgårdskolen. 

Ved samme lejlighed vil afgående formand Birgit Mørup afgive formandens beretning. 

Dagsorden for mødet ser derfor således ud: 

1. Formandens beretning 

2. Oplæg om skolebestyrelsens arbejde  

3. Orientering om valget til skolebestyrelsen  

 

 

Processen for valg til skolebestyrelse er i øvrigt: 

- Senest 1. april – valglister fremlægges til gennemsyn på skolens kontor 

- Senest 29. april afholdelse af valgmøde 

- Senest 12. maj opstilling af kandidater 

http://skolerne-i-snekkersten.dk/vores-skole/skolebestyrelsen/
mailto:mah37@helsingor.dk


- 19. maj (senest) – eventuel aftale om fredsvalg 

- 23. maj – 10.juni eventuel valg i tilfælde af flere lister 

- 14. juni konstituerende møde i den nye skolebestyrelse 

- 1.august tiltræder den nye skolebestyrelse 

Jeg vedhæfter folder om valget og henviser desuden til Helsingør Kommunes hjemmeside, hvor I også kan 

finde information om skolebestyrelsesvalget og arbejdet i skolebestyrelsen: 

Skolebestyrelsen - Helsingør Kommune (helsingor.dk)  

 

På vegne af den nuværende skolebestyrelse  

Mads Hasselgaard 

Skoleleder 

 

 

https://www.helsingor.dk/borger/skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub/skolebestyrelsen/

