
TIDSPLAN FOR VALG TIL SKOLEBESTYRELSERNE 2020 

Forskudt valg 

 

HVAD HVORNÅR 
 

HVEM 
 

Skriftlig meddelelse om valget til 
hjemmene 
(3 mdr. før den 7. maj 2020 – elektronisk 
valgperiode starter 7. maj 2018) 
(tidspunkt for henvendelse til skolen vedr. 
valglisterne - oplysning om, hvilke 
persongrupper, der kan anmode om at 
blive optaget på valglisten) 
 

3. februar 2020 
 
  

B&U Sekretariatet udarbejder 
meddelelsen, som udsendes af 
Skole 

Opstilling af kandidater på 
forældremøder 
 

3. februar – 3. marts 2020 Skole 

Bekendtgørelse af valget 
(lokalpressen, intra og hjemmesider) 
 

18. og 19. februar 2020 
bekendtgørelse i lokalaviser 

B&U Sekretariatet/Skole 

Ansøgning om optagelse på anden 
skole end distriktsskolen (andre 

elever end kommende skolestartere) 

 

26. februar 2020 Forældre 

Valglister ligger klar. 
Der er udarbejdet valglister over 
valgberettigede. Personer, der 
ønsker at få tillagt valgret, skal 
anmode valgbestyrelsen om at 
blive optaget på valglisten. 
Anmodning om optagelse skal 
fremsættes senest den 2. marts 
2020. 
(skal være udarbejdet senest 3 uger før 
valgmøderne) 

 

26. februar 2020 
 
 

Skole 

Skriftlig meddelelse om valgmødet 
og eventuelt materiale samt 
offentliggørelse på 
skolens/kommunens hjemmeside  
(senest en uge før valgmødet) 

 
(modtagelse af materiale fra kandidater til 
udsendelse inden valgmødet) 
 

Senest den 10. marts 2020 
 
 
 
 
 
 

4. marts 2020 
 

B&U Sekretariatet/Skole 
 
 
 
 
 
Skole/kandidater 

Valgmøder 
(holdes senest 5 uger før fristen for 
aflevering af stemmer ved en evt. 
afstemning) 
 

17. marts 2020 
 

Skole  
Der udarbejdes PowerPoints af 
B&U Sekretariatet 

Kandidatopstilling afleveres til 
skolens leder 
(senest 10. dagen efter valgmødet)  

27. marts 2020 
 

Skole/kandidater 

Sidste frist for aftale om fredsvalg  
(2 uger efter valgmødet) 

 

31. marts 2020 
  

Kandidater 

 



Frist for kandidaters aflevering af 
materiale til udsendelse i 
forbindelse med valget 

 

20. april 2020 Kandidater 

Annoncering af valget  
(lokalpressen) 

 

21. – 22. april 2020 B&U Sekretariatet 

Orientering af hjemmene om 
afstemning og adgang til 
stemmemateriale 
(mindst 10 dage før fristen for aflevering af 
stemmer) 

 

24. april 2020 B&U Sekretariatet/Skole 

7 dages elektronisk valgperiode 
 

7. maj – 13. maj 2020 Skole 

Valg afsluttet 13. maj 2020 
 

Skole 

Tiltrædelse ny skolebestyrelse 1. august 2020 
 

Skole 

 
 
 
 
 

 

 

 


