Lindebjergskolen
Om forældreråd
Hvordan, hvorfor, hvem og hvor meget?

Velkommen i forældrerådet

Forældrenetværk er for forældre, der:






vil samarbejde om alle børn i klassen.
vil lære hinanden at kende.
vil lære hinandens børn at kende.
vil tage ansvar for hinandens børn.
vil mødes i fagligt, socialt og hyggeligt samvær.

Det formelle


Forældrerådet vælges af forældrene for et år ad gangen på årets første
forældremøde.



Erfaringerne viser, at det er godt med ca. 4-5 forældre i forældrerådet.



Det er en god idé, at alle klassens elever i løbet af skoleforløbet har deres forældre
med i forældrerådet ved løbende at udskifte forældrerådets medlemmer.



Forældrerådet bestemmer selv, hvor ofte det skal mødes, mødernes form, og om
der skal udsendes referat fra møderne.



Klasselæreren kan deltage i forældrerådsmøderne fx i forbindelse med
planlægningen af forældremøderne.

Forældrerådets typiske opgaver


Arrangere sociale aktiviteter udenfor skoletiden



Oprettelse af legegrupper



Tage initiativ og støtte afklaring af klassekulturen og/eller fælles holdninger



Arbejde med anti-mobning



Bindeled mellem forældre, klasselærer, skolebestyrelse og ledelse?



Etablere forældre netværk så børnenes konflikter kan italesættes



Evt. deltagelse i tilrettelæggelse af forældremøder sammen med lærerne



Deltagelse i planlægning og evt. udførelse af fx lejrskole eller udflugter



Skabe rum for at børn kan deltage i sociale arrangementer uden forældre

Forældrerådets opgaver gennem
skoletiden




0.-5. klasse


Arbejde med klassekulturen



Understøtte relationer i klassen via sociale arrangementer og legegrupper



Debattere fødselsdage mm



Formidle kontakt fx for børn der kan følges til skole

6-9. klasse


Arbejde med klassekulturen



Hjælpe med at tackle problemer i klassen



Sætte ind over for mobning



Debattere fester, alkohol, rygning, komme-hjem tider mm



Debattere lommepengeniveau, pligter i familien samt brug af mobiltelefon



Konfirmation og blå mandag

Hvad kan forældrerådet give dig?


Du får som forælder mulighed for at engagere dig i arbejdet omkring en klasse



Netværket gør, at forældrene i højere grad kommer til at føle sig som en gruppe.



Netværket forstærker forældrenes følelse af medansvar, både overfor klassen som
gruppe og for det enkelte barns trivsel



Du vil i fællesskab med andre forældre kunne tale om relevante emner og
problemstillinger, der præger dit barn og/eller klassen som helhed



Forældrene kan debattere og indgå fælles aftaler om alt lige fra hytteture og til
fødselsdagsgaver i klassen og til alkohol i forbindelse med fester. På den måde kan
netværket skabe tryghed og åbenhed forældrene imellem og blive en støtte for
dig i opdragelsen af dit barn.



Det er et mål, at fællesskabet bliver et trygt forum, hvor det er muligt for alle
forældre at tale om svære ting

