
Herstedlundskole
EN POSITIV START PÅ LIVET!



Kære forældre
Valg til skolebestyrelsen på Herstedlund Skole

 
Stil op til valg, og bliv en del af skolebestyrelsen, der lægger linjen for skolens udvikling.

Den 5. april 2022 er der valg til Herstedlund skolebestyrelse.
Du får indflydelse på vigtige beslutninger om dit barns skole

Du indgår i et tæt samarbejde med skolens ledelse og medarbejderrepræsentanter
Som forældrerepræsentant indgår du i den løbende udvikling af skolen bl.a. gennem 

fastlæggelse af principper for skolens arbejde fx undervisningens organisering, 
samarbejde mellem skole og hjem – og meget mere. Desuden er skolebestyrelsen 

høringspart for kommunalbestyrelsen, hvor jeres stemme også bliver hørt.
 

Formalia:
Forældrene i skolebestyrelsen vælges af og blandt forældrene på skolen, og 

repræsenterer dermed alle forældre i skolebestyrelsen.
I skolebestyrelsen samarbejder vi med medarbejder- og elevrepræsentanter.

Skolebestyrelsen er ifølge loven en del af skolens overordnede ledelse. 
Skolebestyrelsen skal ifølge folkeskoleloven gennem principper sætte retning for skolen 

virksomhed – ingen kan ændre bestyrelsens vedtagne principper.
Som forældrerepræsentant bliver man valgt for 4 år.

 
Opgaver:

Princip for Skole/hjem samarbejdet
Princip for holddannelse og klasseopdelinger
Opfølgning omkring kvalitet i undervisningen

Opfølgning omkring undersøgelser af elevtrivsel
Opfølgning af indsatser mod fravær mv.

Fremme af skolen (gode) omdømme
Aktuelt arbejder vi med at udvikle principper for den gode udskoling, hvor vi – sammen 
med lærere og elever - gerne vil løfte elevernes trivsel og engagement i Herstedlunds 

udskoling og sikre dem et godt springbræt videre i uddannelse og job.
Valget er d. 5. april 2022 kl. 17.30-20.00 og afholdes på lærerværelset.

Vil du være med? Vil du vide mere?
Hvis du har uddybende spørgsmål, så tag fat i den nuværende bestyrelsesformand Lars 
Fage, som kan kontaktes på fage1970@gmail.com eller skoleleder Søren Hald, som kan 

kontaktes på soren.hald@albertslund.dk
 

På vegne af skolebestyrelsen / Lars Fage
 
 



https://youtu.be/s11oGp5P9Kg

https://youtu.be/hCX7vd0M7ew

https://youtu.be/YyA0P6ajxjE

https://youtu.be/VpxUCEd7NUs
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