Regler om valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring
UngdomsCenter
Kapitel 1 - Generelt om valget
§ 1. Ansvaret for gennemførelsen af valget til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter påhviler
skoledistriktslederen med inddragelse af valgbestyrelsen.
§ 2. Valg af forældrerepræsentanter for elever ved Hjørring Ny 10 foretages hvert år, og valget skal
senest være afsluttet den 31. august.
§ 3. Valg af forældrerepræsentanter for elever i kommunens 7.-10. klasser, der er tilknyttet
ungdomsskolens aktiviteter, foretages hvert andet år i lige år, og valget skal senest være afsluttet
den 31. august.
§ 4. Børne- og Undervisningsforvaltningen bekendtgør valget via elektronisk fremsendelse til
eBoks af informationsfolder til hjemmene. Hjem, der ikke har eBoks, vil modtage
informationsfolderen pr. brev.
Kapitel 2 – Opstilling som kandidat for elever ved Hjørring Ny 10.
§ 5. Kandidatopstilling som forældrerepræsentant for elever ved Hjørring Ny 10. sker ved
henvendelse til Hjørring UngdomsCenter inden valgmøde for forældre til elever ved Hjørring Ny 10.
det kommende skoleår eller på valgmødet.
Stk. 2. Valgbare og stemmeberettigede er forældre til elever ved Hjørring Ny 10. det kommende
skoleår i overensstemmelse med §§ 5-7 i skolebestyrelsesbekendtgørelsen.
§ 6. Kandidater som forældrerepræsentant for elever ved Hjørring Ny 10. kan aflevere beskrivelser
af holdninger og synspunkter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenters arbejde inden valgmøde
for forældre til elever ved Hjørring Ny 10. det kommende skoleår. Valgbestyrelsen fastsætter
grænser for omfanget heraf.
Kapitel 3 – Opstilling som kandidat for elever i kommunens 7. – 10. klasser, der er tilknyttet
ungdomsskolens aktiviteter
§ 7. Kandidatopstilling som forældrerepræsentant for elever i kommunens 7. – 10. klasser, der er
tilknyttet ungdomsskolens aktiviteter, sker ved henvendelse til Hjørring UngdomsCenter inden
valgmøde eller på valgmødet.
Stk. 2. Valgbare og stemmeberettigede er forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne i Hjørring
Kommunes folkeskoler, som har barn tilknyttet ungdomsskolens aktiviteter.
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§ 8. Kandidater som forældrerepræsentant for elever i kommunens 7. – 10. klasser, der er tilknyttet
ungdomsskolens aktiviteter, kan aflevere beskrivelser af holdninger og synspunkter til bestyrelsen
for Hjørring UngdomsCenters arbejde inden valgmøde. Valgbestyrelsen fastsætter grænser for
omfanget heraf.
Kapitel 4 – Valgmøde for forældrerepræsentanter for elever ved Hjørring Ny 10.
§ 9. Valgbestyrelsen indkalder forældre til elever ved Hjørring Ny 10. det kommende skoleår til
valgmøde senest i august.
Kapitel 5 – Valgmøde for forældrepræsentanter for elever i kommunens 7. – 10. klasser, der
er tilknyttet ungdomsskolens aktiviteter
§ 10. Børne- og Undervisningsforvaltningen indkalder forældrerepræsentanter fra
skolebestyrelserne til valgmøde senest i august.
Kapitel 6 – Fredsvalg for forældrerepræsentanter for elever ved Hjørring Ny 10.
§ 11. Senest på valgmødet kan der mellem kandidaterne som forældrerepræsentant for elever ved
Hjørring Ny 10. det kommende skoleår aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg,
hvis alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette.
§ 12. Valgbestyrelsen informerer de valgte forældrerepræsentanter og stedfortrædere for elever
ved Hjørring Ny 10. det kommende skoleår om valget, og indberetter valget til Børne- og
Undervisningsforvaltningen, som herefter offentliggør valgresultatet på Hjørring Kommunes
hjemmeside.
Kapitel 7 – Fredsvalg for forældrepræsentanter for elever i kommunens 7. – 10. klasser, der
er tilknyttet ungdomsskolens aktiviteter
§ 13. Senest på valgmøde kan der mellem kandidaterne som forældrerepræsentant for elever i
kommunens 7. – 10. klasser, der er tilknyttet ungdomsskolens aktiviteter, aftales en
opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt
meddeler valgbestyrelsen dette.
§ 14. Valgbestyrelsen informerer de valgte forældrerepræsentanter og stedfortrædere for elever i
kommunens 7. – 10. klasser, der er tilknyttet ungdomsskolens aktiviteter, om valget, og indberetter
valget til Børne- og Undervisningsforvaltningen, som herefter offentliggør valgresultatet på Hjørring
Kommunes hjemmeside.
Kapitel 8 – Afstemning og opgørelse af valg af forældrerepræsentanter for elever ved
Hjørring Ny 10.
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§ 15. Er betingelserne for fredsvalg, jf. § 11, ikke opfyldt, holdes der afstemning på valgmødet for
forældre til elever ved Hjørring Ny 10. det kommende skoleår.
Stk. 2. Valgbestyrelsen udarbejder stemmemateriale, og stemmerne afleveres til Hjørring
UngdomsCenter på valgmødet.
Stk. 3. Der kan afgives stemme på op til 4 forskellige kandidater.
Stk. 4. Når digital løsning er implementeret i Hjørring Kommune, er det muligt at afholde
elektroniske valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter.
§ 16. Stemmeoptællingen i forhold til valg af forældrerepræsentanter for elever ved Hjørring Ny 10.
foretages af valgbestyrelsen straks efter valget er gennemført på valgmødet. Optællingen er
offentlig.
Stk. 2. Kandidaterne placeres i rækkefølge efter antal stemmer.
Stk. 3. Som stedfortrædere vælges maksimalt de 2 højest placerede kandidater på listen, som ikke
er valgt direkte ind i bestyrelsen.
Stk. 4. Valgbestyrelsen informerer de valgte forældrerepræsentanter og stedfortrædere for elever
ved Hjørring Ny 10. om valget, og indberetter valget til Børne- og Undervisningsforvaltningen, som
herefter offentliggør valgresultatet på Hjørring Kommunes hjemmeside.
Stk. 5. Alt stemmemateriale, Hjørring UngdomsCenter modtager, opbevares, indtil
valget er endeligt, hvorefter materialet kan makuleres.

Kapitel 9 – Afstemning og opgørelse af valg af forældrepræsentanter for elever i
kommunens 7. – 10. klasser, der er tilknyttet ungdomsskolens aktiviteter
§ 17. Er betingelserne for fredsvalg, jf. § 13, ikke opfyldt, holdes der afstemning på valgmøde.
Stk. 2. Valgbestyrelsen udarbejder stemmemateriale, og stemmerne afleveres til Hjørring
UngdomsCenter på valgmøde.
Stk. 3. Der kan afgives stemme på op til 4 forskellige kandidater.
Stk. 4. Når digital løsning er implementeret i Hjørring Kommune, er det muligt at afholde
elektroniske valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter.
§ 18. Stemmeoptællingen i forhold til valg af forældrerepræsentanter for elever i kommunens 7. –
10. klasser, der er tilknyttet ungdomsskolens aktiviteter, foretages af valgbestyrelsen straks efter
valget er gennemført på valgmøde. Optællingen er offentlig.
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Stk. 2. Kandidaterne placeres i rækkefølge efter antal stemmer.
Stk. 3. Som stedfortrædere vælges maksimalt de 2 højest placerede kandidater på listen, som ikke
er valgt direkte ind i bestyrelsen.
Stk. 4. Valgbestyrelsen informerer de valgte forældrerepræsentanter og stedfortrædere for elever i
kommunens 7. – 10. klasser, der er tilknyttet ungdomsskolens aktiviteter, om valget, og indberetter
valget til Børne- og Undervisningsforvaltningen, som herefter offentliggør valgresultatet på Hjørring
Kommunes hjemmeside.
Stk. 5. Alt stemmemateriale, Hjørring UngdomsCenter modtager, opbevares, indtil
valget er endeligt, hvorefter materialet kan makuleres.
Kapitel 10 - Klager over valget
§ 22. Tvivlsspørgsmål vedrørende fremgangsmåden ved valget afgøres af Børne- og
Undervisningsforvaltningen.
Stk. 2. Klager over valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter skal
indgives skriftligt til Børne- og Undervisningsforvaltningen senest 7 dage efter valgets endelige
opgørelse.
Stk. 3. Ved omvalg kan kun de personer, der havde valgret ved det almindelige valg, deltage. Der
vil blive udsendt nærmere information om omvalgets afvikling.
Kapitel 11 – Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenters konstituering og tiltræden
§ 23. Når valget af forældrerepræsentanter er afsluttet, indkalder skoledistriktslederen til det første
møde. På mødet vælges formand og næstformand for bestyrelsen i henhold til bestemmelsen i § 7
i ”Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter”.
§ 24. Den nye bestyrelse tiltræder hvervet den 1. september efter afslutningen af valget til
bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter, og de hidtidige forældrerepræsentanter fratræder hvervet
den 31. august ved udløbet af valgperioden
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Kapitel 12 – Stedfortrædere og suppleringsvalg
§ 25. En forældrerepræsentant kan udtræde af bestyrelsen i henhold til bestemmelserne i BEK nr.
1074 af 14. september 2017 (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen).
§ 26. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, indtræder en stedfortræder for resten af
valgperioden. Medlemmets udtræden af bestyrelsen meddeles til Børne- og
Undervisningsforvaltningen. Samtidig oplyses Børne- og Undervisningsforvaltningen om, hvem der
i stedet indtræder i bestyrelsen.
Stk. 2. Stedfortrædere træder ind i bestyrelsen i den rækkefølge, de fremgår i
stemmerækkefølgen.
Stk. 3. Er der ingen stedfortrædere, som kan indtræde, holdes der snarest muligt suppleringsvalg
med henblik på besættelse af den ledige plads i bestyrelsen for resten af valgperioden og
eventuelt valg af yderligere stedfortrædere.
Kapitel 13 - Valgbestyrelsen
§ 27. Valgbestyrelsen består af skoledistriktslederen som formand for valgbestyrelsen, formanden
for den siddende bestyrelse og et forældrevalgt medlem af den siddende skolebestyrelse.
§ 28. På efterspørgsel formidler valgbestyrelsen informationer til Børne- og
Undervisningsforvaltningen, der bl.a. med afsæt heri udarbejder og udsender informationsfolder
vedrørende de overordnede rammer for valget af forældre til elever ved Hjørring Ny 10. det
kommende skoleår og forældre til elever i kommunens 7. – 10. klasser, der er tilknyttet
ungdomsskolens aktiviteter.
§ 29. Det påhviler endvidere valgbestyrelsen at varetage de opgaver, der i øvrigt er nævnt i disse
regler.
Kapitel 11 – Ikrafttrædelse
§ 30. Reglerne om valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter
træder i kraft den 1. august 2018.
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