FIND MASSER AF
INSPIRATION PÅ
FORÆLDREFIDUSER.DK



Bagedag



Boldspil fx rundbold



Book et shelter gratis



Book hallens eller hallens cafeteria



Brætspilseftermiddag



Bygge drager



Skovtur med indsamling af materiale til juledekorationer



Far/søn aktivitet, mor/datter aktivitet



Fodboldgolf (Givskud og Bredsten)



Forældrearrangement uden børn



Landart – gå i naturen og skab billeder med naturmaterialer



Skovlegepladsen i Gadbjerg



Skovtur med fælles spisning eller madpakker



Bowling



Lege gamle lege



Filmaften



Cykeltur



Orienteringsløb



Skydning i Gadbjerg

HENT FOLDEREN MED
AKTIVE LINKS PÅ
BREDSTENGADBJERGSKOLE.DK

FORÆLDRERÅDET
BEHØVER IKKE AT LAVE
ALT ARBEJDET SELV!

ALLE FORÆLDRE
DELTAGER I FORÆLDRE
-RÅDET MINDST EN
GANG I LØBET AF DERES BARNS SKOLEGANG

”Forældresamarbejde og sammenhold er væsentligt for en
klasses trivsel”
Forældrerådets opgaver:

”Forældrerådet behøver ikke lave alt arbejdet selv, men må gerne
inddrage og uddelegere arbejdsopgaver til de andre forældre”
Skolen tager initiativ til, at der bliver valgt et forældreråd:



Forældrerådet tager initiativ til mindst 2 sociale arrangementer på et
skoleår for klassen/holdet



Forældrerådet vælges på første forældremøde umiddelbart efter
skoleårets start



Forældrerådet vælger, i samarbejde med klassens lærere/pædagoger,
punkter til forældremøder fx fødselsdage, fester, alkohol, webetik



Forældrerådet består af 3-4 forældre pr. klasse/hold, som vælges for et
år ad gangen



Forældrerådet er sammen med de ansatte med til at byde nye familier i
klassen velkomne ved at informere om klassens aftaler, fx fødselsdage



Det er hensigten, at alle forældre deltager i forældrerådet mindst en
gang i løbet af deres barns skolegang



Forældrerådet kan tage kontakt til klassens lærere/pædagoger, skolens
ledelse eller skolebestyrelsen med emner eller fælles ønsker, der
vedrører hele klassen



Det anbefales, at ikke alle rådets medlemmer skiftes hvert år, så gode
råd og erfaringer kan gives videre



Forældrerådet skaber grundlag for tæt samarbejde mellem forældre/
personale/elever



Forældrerådet skal være proaktivt i opbygningen af et godt netværk
omkring klassen

”Gennem de sociale arrangementer styrkes forældrenes kendskab
til hinanden, samt elevernes kendskab til hinandens familier”

Forældrerådet administrerer klassekassen:


Klassekassen er bidrag indbetalt fra forældre, som går til formål ud over,
hvad der normalt kan finansieres af skolens budget. Det kan være
indkøb af fx legetøj, en is i sommervarmen, tilskud til ekskursioner og
lejrtur mm



Pengene i klassekassen kan indbetales som bestemt beløb i starten af
året, eller det kan være overskud fra arrangementerne



Det kan ikke gøres til betingelse for nogen elevers deltagelse i klassens
aktiviteter, at forældrene betaler til kassen, ligesom der heller ikke kan
stilles krav om tilbagebetaling ved fraflytning



Klassens lærere og pædagoger kan ansøge forældrerådet om penge fra
klassekassen

