Hurup Skoles

Forældreråd
Skolebestyrelsen 05-11-2018

Hvad er et Klasseforældreråd?
Dannes fra skoleårets start og sidder ind til, der dannes et nyt.
Består af 3-4 forældre.
Forældrene kan melde sig, vælges eller udpeges efter tur.
Forældrene sidder som regel for en 2 årig periode.
Forældrerådets opgaver
Forældremøder:
Forud for forældremødet kontakter klasselæreren forældrerådet for at
drøfte mødets indhold.
Forældrerådet står selv for valg af nye forældre til rådet.
Sociale arrangementer:
Forældrerådet har til opgave at planlægge 1-2 sociale arrangementer
for klassen om året.
Forældrerådet står for planlægningen af arrangementerne, men kan
bede andre forældre hjælpe til.
Klasselærer/børnehaveklasseleder og kontaktpædagogen i indskolingen kan inviteres til at deltage i ét af arrangementerne som gæst.
Der må ikke indtages alkohol ved klasseforældrerådets arrangementer, hverken på eller uden for skolen.
Arrangementet må ikke være for dyrt, men der må gerne tages ”overpris” for mad og drikke, så der spares op til klassekassen.
Arrangementet skal foregå i nærområdet.
Andre opgaver:
Bakke aktivt op om klassens trivsel.
Bestyre klassekassen.
Forestå opmærksomhed til elever/lærere ved afgang, sygdom el. lign.
Stå for forplejning til forældremøder.
Deltage i det årlige dialogmøde med skolebestyrelsen – mindst 1.
Deltage i Skolebestyrelsens årlige forældremøde – mindst 1.

Hurup Skoles klassekasser
En klassekasse er en fælles pengeindsamling, som den enkelte klasse
kan etablere og klassekassen tilhører og følger klassen.
Det er frivilligt, om en klasse ønsker at have en klassekasse.
Indbetaling til en klassekasse er frivillig.
Formålet er at give klasserne lidt ekstra midler, som kan bruges til
fælles oplevelser på eller uden for skolen.
Klassekassen administreres af en eller to af klassens forældre, som på
det årlige forældremøde redegør for kassebeholdning samt anvendelse af midler.
Bidragene til klassekassen kan komme fra aftalte indbetalinger, indsamlinger, overskud fra fællesarrangementer, fælles indtjeningsaktiviteter og anonyme bidrag.
Alle bidrag samt deltagelse i div. indsamlinger, fællesarrangementer
og indtjeningsaktiviteter er frivillig.
Ved skoleskift eller fraflytning kan en elev ikke stille krav om tilbagebetaling af erlagte beløb. Ligeledes har nye elever lige del i klassekassen.
Skulle en klasse blive opløst eller have et beløb stående på kontoen
ved klasseskiftet fra 6. – 7. årgang eller ved skolegangens ophør efter
9. klasse, fordeles restbeløbet ligeligt mellem klassens elever.
Ved omlægning og sammenlægning af klasser, fordeles klassekassen
ligeligt mellem klassens elever og følger disse ind i deres nye klasser,
hvor eleverne får lige del i klassekassen.

