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Velkommen i forældrerådet
Hvad er et Forældreråd?
Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af
skoleåret blandt forældrene til klassens elever.
Forældrerådet kan bestå af de forældre, der melder sig, eller man kan
vælge forældrerådet ved at gå frem efter klasselisten, så alle elever
bliver repræsenteret efter tur.
Forældrerådet sidder som regel for en 2 årig periode.
Der foreslås valg efter hvert år, således at 2 forældre udskiftes hvert
år. På den måde undgår man, at et helt nyt forældreråd skal etableres
ved valget.
Forældrerådets opgaver
Forældrerådets opgaver er beskrevet i tre afsnit:
 Forældremøder
 Sociale arrangementer
 Andre opgaver.
Forældremøder
Forud for forældremødet kontakter klasselæreren forældrerådet for at
drøfte mødets indhold.
På mødet deltager en repræsentant fra skolebestyrelsen.
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. Ved planlægning af for mange arrangementer
højnes risikoen for mange afbud. Husk traditioner er en god ting.

Arrangementerne har til formål at styrke det sociale sammenhold mellem børnene og forældrekredsen. Derfor er det vigtigt, at der deltager
så mange som muligt.
Forældrerådet står for planlægningen af arrangementerne, men det er
en god ide at få hjælp fra andre forældre, og det er vigtigt at melde
klart ud hvilke opgaver, man gerne vil have hjælp til.
Klasselærer/børnehaveklasseleder og kontaktpædagogen i indskolingen inviteres til at deltage i et af arrangementerne.
Man kan vælge at lave de fleste arrangementer for flest mulige deltagere således at:
 Arrangementet er for hele familien. Enkelte arrangementer kan
være uden søskende.
 Arrangementet varer 2-3 timer.
Ved fællesspisning medbringer hver familie en ret til ”tag selv
bord”.
 Når der afholdes arrangementer i skole eller SFO med deltagelse
af børn/forældre, må der ikke indtages alkohol. Dette gælder også, når klasseforældreråd holder arrangementer 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 gode råd:
 Tjek sammenfald m. øvrige arrangementer i skolen og lokalsamfundet.
 Tjek evt. også med klassens fødselsdage.
 Nye elever og forældre i klassen: Det er en god ide at lave et arrangement, hvor man har mulighed for at byde nye forældre velkommen.

Andre opgaver
Forældrerådet tager sig også af andre ting vedr. klassens trivsel.
Forældrerådet opfordres til at få forældrenes opbakning til etablering
af legegrupper på de yngste årgange. Klassens lærere er oftest behjælpelige med at danne grupperne.
Forældrerådet bestyrer klassekassen – Her samles penge ind til klassen til brug ved fx arrangementer for eleverne, ting til klasseværelset
og ikke mindst som tilskud til klassens ekskursioner.
Pengene samles ind fx ved salg af mad og drikke til arrangementer.
Forældrerådet kan også forestå køb af gave/blomst til læreren ved afgang, sygdom el. lign.
Forældrerådet står for turnusordning blandt alle forældre vedrørende
forplejning (kaffe, kage el. lign.) til forældremøder.
Husk, det er tilladt at bede andre forældre om hjælp til opgaverne
i klassen!

Skolens deltagelse i forældrerådets arrangementer
Vi har i ledelsen besluttet følgende retningslinjer for det pædagogiske
personales deltagelse i klasseforældrerådets sociale arrangementer:
Da vi på Hurup Skole anser et tæt og velfungerende skolehjemsamarbejde som helt afgørende for elevens trivsel og udvikling,
deltager børnehaveklasselederen/klasselæreren/kontaktpædagogen,
som udgangspunkt, en gang årligt i et af klasseforældrerådets sociale
arrangementer.
Ønsker man børnehaveklasselederens/klasselærerens/ kontaktpædagogens deltagelse, bør tidspunktet for arrangementets afvikling, koordineres med denne.
Børnehaveklasselederen/klasselæreren/kontaktpædagogen deltager
som inviteret og er dermed ikke ansvarlig for arrangementets planlægning eller afvikling.
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Hurup Skoles klassekasser
Klassekasser
En klassekasse er en fælles pengeindsamling, som den enkelte klasse
kan etablere.
Indbetaling til en klassekasse er frivillig.
Formål
Formålet med at have klassekasser på Hurup Skole er at give klasserne
lidt ekstra midler, som kan bruges til fælles oplevelser på eller uden
for skolen.
Princip om Klassekasser
Det er frivilligt om en klasse ønsker at have en klassekasse.
Klassekassen administreres af en eller to af klassens forældre, som på
det årlige forældremøde redegør for klassebeholdning 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.
Klassekassen tilhører og følger klassen.
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.

Forslag til temaer til forældremøder:
Alkohol og rygning
Arbejde efter skoletid, fritidsjob, hærværk
Brug af internettet, Facebook, sociale medier mv.
Børn og computere/fjernsyn/mobiltelefoner
Børn og trafik
Børns fritid
Børns kreativitet
Børns parathed i undervisningen
Børns sprogbrug
Differentieret undervisning – hvad er det?
Fester
Forsømmelser
Fødselsdage. Alle inviteres. Hjælp hinanden, forventningsstemning i
forældregruppen, fælles fødselsdagsfester, alternativer til fester i
hjemmene
Gruppepres og mobning
Gæsteundervisning af forældre m.fl.
Hvordan lærer børn at læse og skrive?
Hytteture og ekskursioner
Klassekassen – Se princip!
Klassens sociale liv. Hvordan skaber vi den gode trivsel for den enkelte og for klassen?
Komme-hjemtider, sengetider
Legeaftaler-legegrupper
Lejrskoler/rejser
Lektielæsning og hjemmearbejde
Lommepenge
Metoder i undervisningen
Modetøj
Pligter hjemme
Pubertet
Sengetider, madpakker
Skole-hjemsamarbejde. Hvordan?
Skolens ordensregler /frikvarter
Sociale arrangementer
Spisevaner – slik
SSP-samarbejde
Stoffer/ misbrug
Undervisning i etik/moral

Ideer til arrangementer. Kan kombineres på kryds og tværs:
 Halloweenfest/fastelavnsfest m. udklædning og fællesspisning
 Orienteringsløb/skattejagt, evt. på skolen
 Fællesspisning og alm. hyggeligt samvær – enten privat eller i
skolens lokaler
 Bedsteforældrearrangementer, med fortællinger om ”gamle dage”
 Forældrekaffe efter fødselsdage
 Overnatning på de andre skoler i kommunen
 Forældrefest
 Travetur/Cykeltur
 Tur til Nationalparken
 Julefest, klip/bagning
 Boldspil (rundbold, fodbold, håndbold). Evt. med udflugt
 Legegrupper
 Spilleaften, med brætspil, Quiz, Gæt og Grimasser, Tegn og Gæt
 husk; traditioner er en god ting og arrangementerne skal være
gratis eller billige
Liste over kontaktpersoner/oplægsholdere med tilknytning
til skolen:
SSP-vejleder
AKT-vejleder
Læsevejleder
Matematikvejleder
Tale- hørepædagog
Politi
UU-vejleder
PPR-skolepsykolog
Sundhedsplejerske
Afdelings-ledere
Skoleleder
Skolebestyrelsens repræsentanter på de forskellige årgange

