Ådalskolen

Principper

Skolebestyrelsen
KLASSEFORÆLDRERÅD
Formål:
Formålet med at etablere klasseforældreråd er bl.a.
1. at involvere forældrene mest muligt i deres børns skolegang og skolehverdag.
2. at sikre at forældre får mulighed for at opnå indflydelse på deres børns skolegang og
skolehverdag.
3. at klasseforældrerådene medvirker til planlægningen og afviklingen af både faglige og
sociale klassearrangementer.
4. at klasseforældrerådene virker som skolebestyrelsens bagland, og er et debatforum, hvor
skolebestyrelsen kan bringe forhold af betydning for hele skolen op til debat.
Valg af klasseforældreråd:
Der vælges hvert år et klasseforældreråd i alle skolens klasser, for centerklasserne vælges der
dog et fælles forældreråd for hele afdelingen. Der kan som alternativ til klasseforældreråd
vælges ”årgangsforældreråd”.
Valg til nye forældreråd finder sted på det første forældremøde efter sommerferien. Et
forældreråd er altid ”aktivt” indtil et nyt er valgt.
I børnehaveklasserne vælges det første forældreråd senest på det første forældremøde der
afholdes når skoleåret er startet.
Valget ledes af klasselæreren.
Forældreråd består optimalt af 3 til 4 forældrerepræsentanter.
Der skal ved valget så vidt muligt tages hensyn til forældrenes:
•

engagement.

•

motivation.

•

mangfoldighed.
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Forældrerådenes opgaver:
Forældrerådene opfordres til, at arbejde med
1. I samråd med klasselæreren at medvirke til, at relevante temaer og problemstillinger
bringes til drøftelse blandt forældrene, evt. ved at fastlægge dagsorden til forældremøder
sammen med klasselæreren og medvirke ved den praktiske afvikling af forældremøderne.
2. Sørge for at der afstemmes forventninger vedr. sociale arrangementer som fødselsdage og
lignende i klassen (drenge/pige fødselsdage / gaveniveau osv.)
3. Arrangere sociale sammenkomster i klassen.
4. Til møder med klassens forældre, som forældrerådet indkalder til, inviteres/koordineres
med klasselæreren / en repræsentant fra skolen.
Samarbejde med skolebestyrelsen:
Forældreråd kan:
•

Bringe spørgsmål og generelle problemstillinger til debat i skolebestyrelsen.

•

Skolebestyrelsen kan indkalde klasseforældrerådene til møde med henblik på drøftelse af
enkelte emner og problemstillinger, når dette er hensigtsmæssigt.

Skolebestyrelsen på Ådalskolen har udarbejdet en inspirationsfolder for forældrerådsarbejde,
som revideres årligt og er tilgængelig på skolens hjemmeside.

Vedtaget af skolebestyrelsen marts 2019.
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