Forældrerådsarbejde i Thorsager Skole og Børnehus
Kære forældre
Børn er sociale i fællesskaber, hvis de voksne er det. Sammenhold omkring børnene
giver sammenhold mellem børnene, og fællesskabet blandt børnene er markant
bedre, hvor forældrene laver arrangementer for børnene. Derfor er bestyrelsen og
skolens/børnehusets medarbejdere meget glade for, at der er en god tradition for, at
der oprettes forældreråd i alle klasser og børnehuset i Thorsager Skole og Børnehus.
Vi håber, at I med disse inspirationssider kan få svar på nogle af alle de spørgsmål,
man som nyvalgt i et forældreråd stiller sig til institution/hjem samarbejdet.
Det er desuden vores håb, at inspirationshæftet kan give jer ideer til:
 indhold og form på forældremøder
 forældrearrangementer
 forældresamarbejde om trivsel og inklusion.
Vi byder jer velkommen i forældrerådet.
God arbejdslyst
Bestyrelsen ved Thorsager Skole og Børnehus

Princip for forældreråd

Bestyrelsen har vedtaget et princip for forældrenes deltagelse i barnets hverdag i
dagtilbud/skole og forældremøder. I dette princip og den tilhørende handleplan
står der om forældrerådsarbejdet i børnehus og skole:
Dagtilbud/skolen har ansvar for
➢ At arbejde for, at der nedsættes forældreråd i børnehus og klasser.
Forældrerådet inddrages i planlægningen af forældremøder og arrangementer.
➢ At arbejde for, at forældrene bliver bevidste om, at deres deltagelse er vigtig
for barnets udvikling, læring og trivsel, og om, hvordan de kan understøtte
dette i såvel hjem som dagtilbud/skole.
Forældrene har ansvar for
➢ Forældrerådet bidrager til planlægning og gennemførelse af forældremøder og
forældrearrangementer med henblik på at alle føler sig velkomne og indholdet
er relevant.
➢ Alle forældre bestræber sig på at deltage i forældremøder og andre sociale
arrangementer.
Det betyder at
➢ Forældremøder planlægges af lærere og pædagoger i samarbejde med
forældrerådet. Forældrerådene er i samarbejde med lærere og pædagoger
meget centrale aktører i planlægningen og gennemførelsen af
forældremøderne. Det sikres, at forældrene får mulighed for at drøfte relevante
emner på forældremøderne.
➢ Forældrene kan påtage sig ansvaret for hele eller dele af afviklingen af mødet.
➢ Der vælges forældreråd en gang om året.
➢ Lærere, pædagoger og evt. forældreråd gør en indsats, hvis nogle forældre

gentagne gange ikke melder sig til et forældremøde eller forældrearrangement.
Hvad er et forældreråd?
 Et forældreråd er en kreds af forældre til børn i samme gruppe eller klasse.


Normalt består rådet af 3-5 forældre, der vælges på det første forældremøde i
et nyt skoleår. Klasselæreren/afdelingslederen er født medlem af
klasseforældrerådet.



Erfaringen har vist, at det kan være praktisk, at nogle medlemmer sidder i en
længere periode. På denne måde kan erfaringer og information lettest gives
videre til det nye råd.



Det anbefales dog, at der er en regelmæssig udskiftning (eksempelvis
udskiftning af 2 medlemmer om året), da samarbejdet i forældrerådet også er
med til at styrke sammenholdet.

Hvordan kommer forældrerådet i gang?
 Når først rådet er valgt, er det en god idé at aftale det første møde, inden man
går hjem fra forældremødet eller aftale, hvem der indkalder til det første møde,
som bør holdes inden efterårsferien.


Efter forældremødet giver klasselæreren/afdelingslederen besked til skolens
kontor om rådets sammensætning, og hvem der er kontaktperson/formand for
rådet.



På det første møde et det vigtigt at beslutte, hvordan rådet ønsker at arbejde
og sammen få lavet en plan for møder og arrangementer i skoleåret.

Forældrerådets opgaver
 Forældrerådet fungerer som medarrangør af forældremøder og evt.
fyraftensmøder. Forældrerådet beslutter sammen med
klasselæreren/afdelingslederen indhold og form på forældremøder og
forældrerådet kan være mødeleder på en del af mødet.


Forældrerådet kan komme med forslag til emner til forældresamtaler.



Forældrerådet arrangerer arrangementer som skal fremme det sociale liv i og
omkring skolen/klassen/børnehuset i samarbejde med
klasselæreren/afdelingsleder. Forældrene står for den praktiske afvikling.



Der forventes afholdt minimum et forældrerådsarrangement om året i alle
klasser/afdelinger, med henblik på at fremme det sociale liv i og omkring
klassen/afdelingen med forældrerådet som aktive hjælpere. Lærere og
pædagoger deltager i et arrangement.



Forældrerådet kan være praktiske hjælpere ved fællesarrangementer.



Forældrerådet har en særlig opgave og et særligt ansvar i forhold til at byde
nye elever og forældre velkommen i klassen. Det er af stor betydning for
tilflyttere og udefrakommende at blive mødt og budt indenfor i
klassefællesskabet – både for forældrene og børnene. Dette gavner også hele
klassens sammenhold. Forældrerådets medlemmer tager derfor personlig
kontakt og byder velkommen til nye klassekammerater og forældre – det kan fx
være i en mail på Intra, ved at stoppe op på gangen om eftermiddagen og hilse
på eller måske ved at invitere på en legeaftale.



Ved den årlige skolefest i skolen står forældrerådene for boderne. Arbejdet
koordineres af 2-3 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer.
Til skolefesten sørger forældrerådet også for at skabe et socialt ”rum” at mødes
i for alle klassens forældre for at hjælpe til, at ingen familier behøver stå alene
til festen. Hver klasse får sit eget bord med klassebetegnelse på, og her sørger
forældrerådet for, der aftenen igennem er forældre fra klassen at kunne sidde

sammen med. Bordet kan pyntes ud fra festens tema. Resten af bordene er
selvfølgelig til fælles samvær på tværs af hele skolen.
Ideer til emner til forældremøder


Opstilling og afklaring af etiske regler og fælles holdninger, f.eks. sengetid,
sund kost, fejring af fødselsdage, sociale medier m.v.



Støtte og hjælp til lærere og pædagoger, f.eks. i arbejdet med
klassens/afdelingens adfærd og trivsel, herunder mobning. Eks. Hvad gør man,
når man oplever mobning, og hvem henvender man sig til?



Oprettelse og administration af evt. klassekasse, herunder indkøb af spil o.l.
efter ønske fra børn og lærer.



Klassens/afdelingens sociale liv. Hvordan trives klassen/afdelingen, og hvordan
kan vi som forældre bidrage til at skabe et velfungerende fællesskab.



Social pejling (5. årgang)

Ideer til arrangementer for elever og/eller forældre


Fællesspisning



Fest eller temaaften



Kælketur



Udflugter



Hyttetur



Arbejdsdage



Se også katalog på skolens hjemmeside www.thorsager-skole.dk under
menupunktet ”Forælder” og ”Forældresamarbejde”.

I Thorsager Skole og Børnehus holder vi ikke arrangementer udenfor skoletiden i
december måned.
Klasseforældrerådet kan også hjælpe til med


Virksomhedsbesøg



Besøg fra arbejdspladser



Bindeled til lokale foreninger



Bindeled til det lokale erhvervsliv

Samarbejde med bestyrelsen
Bestyrelsen inviterer hvert efterår alle forældrerådene til et informations- og
dialogmøde. Her drøftes forældrerådsarbejdet, der deles erfaringer og udveksles ideer
og bestyrelsen inspireres til bestyrelsesarbejdet.
Økonomi i forbindelse med arrangementer
Forældrerådet kan beslutte at oprette en klassekasse. Bestyrelsen har vedtaget
princip for dette:
Princip for klassekasser


Beslutning om evt. oprettelse af en klassekasse træffes på forældremøde.



Klassekassen bestyres af en forælder fra forældrerådet og kan ikke uddelegeres
til klasselæreren.



Beslutning om brug af midler fra klassekassen besluttes efter aftale mellem
klasselæreren og forældrerådet.



Klassekassen benyttes til at ”forsøde” tilværelsen for den pågældende klasse.
F.eks. til indkøb af legeting til frikvarterer, ekstra tilskud til klasseture, lejrskole
o.l.



Bestyrelsen henstiller følgende:
- Indsamling fra forældre begrænses til max. 100 kr. årligt pr. elev.
- Sponsorater undgås.

Brug af Thorsager Skole og Børnehus’ lokaler udenfor normal åbningstid
Thorsager skole og Børnehus’ lokaler kan udlånes til arrangementer i
forældrerådsregi, dvs. arrangementer, som er planlagt og gennemført af
forældrerådet.
Booking af lokaler skal ske gennem klasselærer eller afdelingsleder. Der skal anføres
en ansvarlig for brugen af lokalerne, dvs. ansvarlig for nøglebrik og tilkobling af
alarm, at man kun opholder sig i de reserverede lokaler, og at disse afleveres i
samme stand, som de er modtaget. Nøglebrik kan udleveres på kontoret. I forbindelse
med udleveringen skal der lægges en underskrift på, at eventuelle vægterafgifter i
forbindelse til- og afkobling af alarm påhviler forældrerådet.
Legepladsen må gerne benyttes. Det er også mulighed for at låne nøgle til det
udendørs toilet, hvis I har arrangementer på legepladsen.

Her kan du læse mere
Her på hjemmesiden kan du finde flere oplysninger og mere inspiration, f.eks. under
menupunktet ”forældresamarbejde”.
www.foraeldrefiduser.dk

Disse inspirationssider er udarbejdet af bestyrelsen. Det er vores ønske, at de løbende
ajourføres og forbedres.
Vi opfordrer jer derfor til at komme med forslag og idéer til skolens kontor eller via
kontakt til bestyrelsen.
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