Klasseforældreråd på Gammelgaardsskolen
Formålet med at have forældreråd er
•

At være medskabende i og støtte op om et konstruktivt samarbejde mellem pædagoger,
lærere, elever og forældre, således at klassens faglige og sociale trivsel styrkes.

•

At medvirke til at skabe et fællesskab blandt forældrene, således at det er lettere at tage
kontakt til hinanden og dermed at være gode rollemodeller for børnene

Forældrerådenes opgaver:
Forældrerådets primære opgave er at arrangere fælles arrangementer for klassens børn/unge og
forældre. Alternativt kan man etablere en trivselsgruppeordning, hvor alle forældre fordeles i mindre
grupper, som hver står for en fælles aktivitet i løbet af året.
Formålet med disse arrangementer er først og fremmest, at børn/unge og forældre opbygger den
fortrolighed, som er af afgørende betydning for, at klassen kan tackle de problemer, der måtte opstå
mellem dem i løbet af deres skoleliv. Derudover er formålet at børnene/de unge kan se forældrene
som gode rollemodeller i forhold til at kunne skabe gode relationer og dermed god
trivsel.
Fællesarrangementer er vigtige i hele skoleforløbet – også på mellemtrinnet og i udskolingen.
Alle skal have mulighed for at deltage i sociale arrangementer – uanset om det er fødselsdage eller
aktiviteter, der er planlagt af jer i kontaktforældregruppen eller de øvrige forældre. I har derfor til
opgave at gøre en ekstra indsats for, at alle deltager i det omfang, det er muligt - eksempelvis ved at
kontakte de forældre, som enten ikke svarer på invitationen eller som sjældent deltager.
1. Når der kommer nye elever i klassen, har I til opgave at tage kontakt til de nye
forældre og byde dem velkommen i forældrekredsen.
2. I er sammen med klassens lærere og pædagoger også medansvarlige for at sikre en god
og konstruktiv kommunikation, dialog og kontakt mellem klassens børn/unge og voksne
3. I har input til dagsorden for forældremøderne.
4. Sikre åbenhed og demokrati blandt forældrene og sørge for at alle bliver hørt i forældregruppen.
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 ”aktivt” indtil et nyt er valgt.
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 tilstræbes, at både ”drenge- og pigeforældre” er repræsenteret i klasseforældrerådene.

