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Guide til forældrerådsarbejdet på Aalestrup
Skole.
Forældrerådet er vigtigt bindeled mellem klassens øvrige forældre, bestyrelsen
og personalet på skolen.
Valget
Forældrerådet består af 4 forældre, valgt 1 år af gangen på klasseforældremødet.
Valget kan meget vel foregå således:
I 0. klasse vælges 4 forældre. I 1. klasse vælges 2, hvorfor 2 af ’de gamle’
fortsætter. Denne rullende udskiftning, gør at der sikres en viden og en
kontinuitet i forældrerådsarbejdet.
Opgaverne
Forældrerådet bestyrer klassekassen. (Se princip for klassekasser)
Forældrerådet arrangerer, som udgangspunkt, 1- 2 sociale arrangementer for
klassen i løbet af skoleåret. Dansk og matematiklærer deltager i det ene,
såfremt det ligger på en hverdag. I børnehaveklassen deltager klassekoordinator
og samt skolepædagog.
Forældrerådet er behjælpelige med at bringe problemstillinger fra
forældregruppen, som ikke er skolen bekendt, frem i lyset, med henblik på at få
problemstillingerne belyst og helst løst. Dette gøres ved kontakt til
klassekoordinator eller alternativt ledelsen.
Lærerteamet kan inddrage Forældrerådet i praktiske opgaver i forbindelse med
anderledes skoledage
Samarbejdet med skolebestyrelsen
Hvert år inviterer skolebestyrelsen de nyvalgte forældreråd fra alle klasser til et
møde og en orientering om bestyrelsens fokuspunkter. På dette møde aflægger
bestyrelsens formand ligeledes sin årlige formandsberetning, hvorefter det er
muligt at tale med bestyrelsen om, hvad der rør sig i de enkelte klasser. Mødet
afholdes i oktober måned.
På mødet deltager ligeledes klassekoordinatorer, således at det er muligt at
påbegynde snakken om det eller de fælles social arrangementer.
Fælles idébank.
Forældrerådene i de enkelte klasser opfordres til at sende mail til skolen,
indeholdende idéer og planlægning af social arrangementer , skolen sekretær vil
så lægge idéerne ud på skoleporten under fanen Aktivitet- Idébank til sociale
klassearrangementer. Det vil betyde, at der er inspiration at hente, når det
sociale arrangement (er) skal planlægges og afholdes.

