PRINCIP FOR KLASSEFORÆLDRERÅD

Formål
Formålet med at etablere klasseforældreråd er bl.a.:
-

At fremme et godt samarbejde imellem børn, forældre, skolen og bestyrelsen, og dermed
opbygge og udvikle tryghed, tillid og åbenhed alle parter imellem
involvere forældrene mest muligt i deres børns skolegang og skolehverdag
at klasseforældrerådene fungerer som bindeled mellem skolebestyrelsen og de enkelte
klassers forældre
at klasseforældrerådene medvirker til planlægningen og afviklingen sociale
klassearrangementer
at klasseforældrerådene kan være gode fortalere for, at klassen får et godt samarbejde
forældre imellem. Dan et godt forældrenetværk for jeres børns skyld. I skal være sammen i
mange år. Det giver gevinst senere hen. Husk, at man ikke kan skifte børn og forældre ud, der
skal være plads til alle, også når det er svært.

Valg af klasseforældreråd
Der vælges hvert år et klasseforældreråd i alle skolens klasser. Valg til nyt klasseforældreråd finder
sted på det første forældremøde efter sommerferien. Et forældreråd er altid ”aktivt” indtil et nyt
er valgt. Valget ledes af klasselæreren. Klasseforældrerådet består af ca. 4
forældrerepræsentanter. Repræsentanter til klasseforældrerådene vælges som udgangspunkt for
2 år med ”rullende” udskiftning, sådan at der hvert år sker en udskiftning af 2 medlemmer for at
bevare kontinuiteten i rådenes arbejde.
Der skal ved valget så vidt muligt tages følgende hensyn:
-

Det tilstræbes, at alle klassens forældre på skift gennem skoleperioden bliver medlem af
klasseforældrerådene. Det har værdi for vores børn
Det tilstræbes, at både ”drenge- og pigeforældre” er repræsenteret i klasseforældrerådene
Det tilstræbes, at der opnås en ligelig kønsfordeling af klasseforældrerådenes medlemmer

Det kan opleves til forældremøder i forbindelse med valg til klasseforældrerådet, at ingen er
villige til at kandidere: i så fald vælges ud fra protokollen

Klasseforældrerådenes opgaver
Skolens bestyrelse forventer et aktivt forældreråd. Forældrerådets primære arbejdsopgaver
omfatter:

•

Repræsentanten deltager aktivt i skolens arrangementer og er medvirken ved afvikling af
f.eks. skolefesten.
• Ved de årlige forældremøder i klasserne fortæller forældrerådsrepræsentanten kort om
forældrerådets arbejde, hvis der er nye forældre i klassen. Klasseforældrerådet kan
fremsætte forslag til mødets dagsorden. Det er forældrerådets opgave at stå for
traktementet til forældremøderne.
• Til den årlige skolefest er det forældrerådets opgave at stå for aktiviteter for børnene på
aftenen. Koordinering heraf sker i samarbejde med bestyrelsen.
• Forældrerådene på skolen arrangerer den årlige sommerfest. En grillaften på skolen hvor
forældrerådene tænder grillen, sørger for drikkevarer, bordopstilling m.m.
• arrangere sociale sammenkomster i klassen. På skolens hjemmeside vil der ligge en ”Idébank” med ideer til arrangementer på de enkelte årgange. Her vil forældre kunne hente
input til arbejdet i forældrerådet.
• medvirke til, at relevante temaer og problemstillinger bringes til drøftelse blandt
forældrene.
• bringe spørgsmål og generelle problemstillinger til debat i skolebestyrelsen.
• virke som bindeled mellem skolebestyrelsen og de øvrige forældre.
Forældrerådet planlægger, men de kan sagtens uddelegere opgaver til andre forældre. Når der
laves arrangementer, så forlang, at alle melder tilbage, hvad enten de kan deltage eller ej. Vær
særlig opmærksom på familier udenfor skolens distrikt. Særligt familier med dansk som
andetsprog kan have brug for en direkte kontakt for at forstå en given invitation.
Politik / principper
•
•
•
•
•

Det henhører ikke under forældrerådet, at diskutere den enkelte lærers faglige og
pædagogiske kvalifikationer. Dette bør ske ved henvendelse fra den enkelte forælder til
primært læreren og dernæst skolelederen eller bestyrelsen.
Forældrerådet er ikke klageorgan. Har man en ting, der skal drøftes, kontakter man
involveret lærer/pædagog, skoleledelsen eller bestyrelsen.
Forældrerådet skal ikke tale om andre i klassen. De skal tale med dem.
Det forventes at forældrerådsrepræsentanten møder op til forældremøderne. Skulle man
være forhindret melder man afbud til de øvrige repræsentanter og evt. klasselæren.
En repræsentant fra bestyrelsen / forældrerådet deltager så vidt muligt i
børnehaveklassens første forældre møde, for at orientere og besvare spørgsmål om
forældrerådet og dets opgaver.
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Bestyrelsen

