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denne nye politik ved at besvare et
spørgeskema.
Link til undersøgelsen:

https://www.surveyxact.dk/LinkCollector?key=72ED8LQC3291

Hvem kan vælges – og
hvem kan stemme?

Alle forældre har stemmeret og kan
vælges, hvis de har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i
skolen. Disse forældre er automatisk
optaget på valglisten. Desuden har
plejeforældre eller ”papirløse”
fædre/mødre mulighed for at blive
optaget på valgliste. De får stemmeret og
er valgbare. Vil du sikre dig, at du er
opført på valglisten eller er i tvivl om,
hvorvidt du har valgret og er valgbar, så
kontakt undertegnede. Dette skal ifølge
valgreglerne ske inden på torsdag den
15. marts

Undersøgelsen løber indtil mandag den 2.
april.

AALBORG TEATER

Og så er det på fredag den 16. marts kl.
10.00, at eleverne får mulighed for at
besøge Aalborg Teater og opleve
skolesceneforestillingen Karlsson på
taget.

Valgmøde / opstillingsmøde afholdes som
tidligere meddelt

TORSDAG DEN 5. APRIL
Kl. 19.00 – 21.00

På mødet vil der være en kort orientering
om valgreglerne og skolebestyrelsesarbejdet. Efterfølgende bliver der
mulighed for at afholde opstillingsmøde
med præsentation af kandidater og
udarbejdelse af valgliste / kandidatliste.
Man kan melde sig som kandidat på
opstillingsmødet, men man er også
velkommen til inden mødet at kontakte
undertegnede eller skolebestyrelsesformand Hanne Østergaard (tlf.
42217143) og fortælle, at man gerne vil
stille op.

VINTER VINTER KOLD ……

Selv om kalenderen siger marts, bød den
forgange uge på skøn sne. Kælkene kom
frem, og der blev bygget snehuler og
snemænd.

Jens Christian
på
kælkebakken!

NY BØRNE-UNGEPOLITIK
Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord har sat gang i udarbejdelse af en ny
børne- og ungepolitik. Alle interesserede
har mulighed for at bidrage med input til

Venlig hilsen
Rita Rydborg

Astrup Specialskole tlf. 97114900 – 23335080 - email: riryd@mariagerfjord.dk

2

