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Alle skolens forældre er valg- og stemmeberettigede og kan stille op som 
kandidater, inkl. forældre til børn, som begynder i børnehaveklasse til maj 
2022. Der skal vælges 7 forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen. 
Heraf skal et medlem repræsentere Læseklasserne, enten en forælder fra 
Læseklasserne eller ved at et medlem udpeges som repræsentant. 
 
Den 28. marts 2022 kl. 19.00 orienterer skolebestyrelsen og skolens 
ledelse om valget og skolebestyrelsens arbejde på et 
kontaktforældremøde, der er åbent for alle forældre. 
 
Kandidatopstilling 
Man kan opstille som kandidat til valget ved at sende en mail til skolens 
postkasse (vallerod_skole@horsholm.dk) eller ved at sende en besked på 
Aula til skolesekretær Jenny Lisberg senest den 6. maj 2022. Der er ikke et 
krav om, at man skal anbefales af stillere. 
 
Hvis man vil sikre sig, at man er optaget på valglisten og dermed er 
stemmeberettiget, er listerne lagt frem på skolens kontor, hvor man kan 
henvende sig frem til og med den 8. april 2022. 
 
Fredsvalg 
Valget afgøres som fredsvalg, hvis de opstillede kandidater kan aftale, 
hvem af kandidaterne, der skal være bestyrelsesmedlemmer og hvem, der 
skal være suppleanter. Denne drøftelse finder sted på et kandidatmøde 
den 10. maj 2022 kl. 19:00 på skolens kontor, hvor alle opstillede 
kandidater deltager. 
 
Hvis kandidaterne ikke kan nå til en sådan aftale, vil der blive etableret et 
valg, hvor alle stemmeberettigede forældre kan stemme.  
Denne afstemning skal være afsluttet senest den 31. maj 2022.  
Nærmere information vil følge i tilfælde af valg. 
 
 Vi håber, at der er mange forældre, som vil overveje at stille op til valget 
og på den måde påtage sig et medansvar for Vallerødskolen. Har du 
spørgsmål eller ønsker du at høre nærmere, er du velkommen til at 
kontakte skolebestyrelsesformand Hans Peter (XXXXXXXX) eller skoleleder 
Michael (48496400). 
 
Venlig hilsen 
 
Michael Geilager Hans Peter Slente 
Skoleleder  Formand for skolebestyrelsen 

Vallerødskolen 
Stadionallé 12, 2960 Rungsted Kyst 
  
 
Valg til skolebestyrelsen 2022 
 
I foråret 2022 er der valg til skolebestyrelsen. Du kan deltage aktivt ved at 
stille op som kandidat og ved at afgive din stemme. Husk det er dit barn, 
din skole og dit valg. 
 

 
 

Dato: 16.03.2022 
 
 

Vallerødskolen 
vallerodskolen.horsholm.dk 

 

 
 

Kontakt 
Michael Geilager 

Skoleleder 
mge@horsholm.dk 

Direkte tlf. 4849 6400 


