Returadresse

Spjald Skole
Halvejen 2, 6971 Spjald

Skoleleder Helle Lundsgaard

Principper for klasseforældreråd.

Telefon

9974 2802
E-post og hjemmeside

Klasseforældrerådet består af 3 - 4 børns forældre. Valgperioden er 1 – 2

helle.lundsgaard@rksk.dk

skoleår. Klasseforældrerådet beskæftiger sig med klassen generelt og ikke med spjald-skole.skoleporten.dk
den enkelte elev.

Dato

3. oktober 2018

Målsætning:

Sagsnummer

•

at støtte arbejdet omkring klassen.

•

at rådet tager medansvar for skole/hjem samarbejdet

•

at være med til at fremme en god trivsel i klassen.

•

at være kontaktled til skolebestyrelsen.

•

at planlægge arrangementer og forældremøder i samråd med klasselæreren.

Handleplan:
•

Ved det første forældremøde i skoleåret vælges klasseforældrerådet for kommende skoleår. Valget
forestås af klasselærer i samråd/samarbejde med det afgående klasseforældreråd.

•

I børnehaveklassen vælges klasseforældrerådet ved juniarrangementet for børn og forældre.

•

Klasselæreren sørger for senest 1. oktober at have opdateret oversigten med klasseforældrerådene på

•

intra.
Forud for årets 1. forældremøde i august/september kontakter klasselæreren forældrerådet fra sidste
skoleår. Dette for i overleveringsøjemed at undersøge om det afgående klasseforældreråd har punkter til
dagsordenen.
Efter årets 1. forældremøde indkalder klasselæreren det nye klasseforældreråd i september/oktober for at
aftale form og indhold af forældremødet i foråret samt elevaktiviteter arrangeret af klasseforældrerådet.
Klasselæreren indkalder i samråd med klasseforældrerådet til møder.

•

Klasselæreren er ordstyrer ved møder.

•

•

•

Afhængig af Specialcenter Øst` s repræsentation i skolens bestyrelse vurderes periodevis behovet for
klasseforældreråd i denne afdeling.

Generel information om klasseforældreråd og forældremøder.
•

Klasseforældrerådene opfordres til at søge inspiration til planlægning af aktiviteter og emner til drøftelse
mm. på hjemmesiden udarbejdet blandt andet af Skole og Forældre. http://www.foraeldrefiduser.dk/

•

Klasseforældrerådene kan uddelegere opgaver til klassens øvrige forældre.

•

Elever/elevgrupper kan fremlægge projektopgaver ved forældremøder.

•

Det kommunale SSP involveres afhængig af deres tilbud på de forskellige årgange.
http://www.riskus.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=353:brochure3&catid=59&Itemid=1248

•

Klasseforældrerådene og skolebestyrelsen har mulighed for i samarbejde at arrangere temamøder for
forældregruppen.

Vedtaget i skolebestyrelsen 3. oktober 2018
Hulda B. Hansen

Helle Lundsgaard

Formand for skolebestyrelsen.

Skoleleder.

Ringkøbing - Skjern Kommune

www.rksk.dk

