
Skolebestyrelsesvalg på Holbæks 11 nye folkeskoler 
 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 20. januar 2021 en ny skolestruktur gældende pr. 1 

august 2021.  

Den nye skolestruktur betyder, at de nuværende fire distriktsskoler ophører og i stedet etableres 11 

selvstændige skoler med egen skoleleder, skolebestyrelse og elevråd. Strukturen skal understøtte en mere 

lokal forankret folkeskole, hvor afstanden mellem forældre, medarbejdere og ledere er så kort som mulig. 

Som led i forberedelserne til den nye struktur skal der her i foråret vælges nye skolebestyrelser på de 11 

nye skoler: 

Bjergmarksskolen 

Absalon og Orø Skole 

Svinninge Skole 

Gislinge Skole 

Tuse og Udby Skole 

Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole 

Kildebjergskolen 

Jyderup Skole 

Tølløse Skole 

St. Merløse, Stestrup og Ugerløse Skole 

Vipperød og Ågerup Skole 

Der venter mange vigtige og spændende opgaver for de nye bestyrelser. Først og fremmest skal vi have en 

god opstart af alle skoler i den nye struktur. Men derudover får bestyrelserne bl.a. en vigtig rolle i arbejdet 

med ”Børnenes Skole” – det Frihedsforsøg, der sikrer alle skoler i Holbæk mulighed for at lave skole på helt 

nye måder uden gældende lov og rammer.  

Det er de nuværende skolebestyrelser og ledelser, der er ansvarlige for afvikling af valgene. Hver af de 

nuværende skolebestyrelser vil nedsætte en valgbestyrelse, der sikrer afvikling af valgene efter gældende 

regler. Valgbestyrelsen vil som en af de første opgaver planlægge de konkrete aktiviteter ifm. 

valghandlingen og beslutte hvordan der skal afvikles opstillingsmøder på hver enkelt af de nye skoler. 

Tidsplanen for valgene vil være således: 

Uge 9:  Skolen udsender information til alle valgberettigede 

Uge 10:  Der afvikles opstillingsmøde på hver enkelt af de nye skoler (møder afvikles virtuelt) 

7. april:  Sidste frist for kandidatopstilling 

14. april:  Valgbestyrelserne undersøger mulighed for fredsvalg og inviterer ellers til valghandling 

27. april:  Evt. afstemning afsluttet (afstemning afvikles digitalt) 

1. august:  De nye bestyrelser tiltræder 

 

Alle forældre med børn indskrevet i en af de nye skoler vil i løbet af uge 9 modtage invitation til valget via 

Aula eller for nye forældre på anden vis. Heraf vil det bl.a. fremgå, hvornår der afholdes opstillingsmøder og 

hvordan man som forældre kan stille op til valget. 



Den første valgperiode til bestyrelserne vil være på ét år. Dette skyldes, at der altid skal være valg til 

skolebestyrelser i året efter et kommunalvalg. Der vil blive udskrevet ordinære skolebestyrelsesvalg i 

foråret 2022, hvor valgperioden vil blive på de sædvanlige 4 eller 2 år. 

Hvis du allerede nu vil læse om skolebestyrelsens arbejde og om regler for valg til bestyrelser, kan du finde 

information her: https://www.skole-foraeldre.dk/skolebestyrelsesvalg 

Spørgsmål kan rettes til konsulent i Fagcenter for Læring og Trivsel Mette Hunsdahl på mhl@holb.dk 

https://www.skole-foraeldre.dk/skolebestyrelsesvalg

