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Velkommen
Du sidder med denne folder, fordi du er interesseret i arbejdet som forældrerådsmedlem. Forældrerådene
udfører en vigtig opgave på Langå Skole. De arrangerer sociale aktiviteter, som ryster klassen sammen, og
de fungerer samtidig som et vigtigt bindeled mellem klassens forældre, lærere og pædagoger og mellem
forældrene og skolens bestyrelse og ledelse. Forældrerådene er i høj grad med til at præge livet i klassen og
på skolen. Det er en vigtig og sjov opgave, der giver mulighed for at komme tæt på skolens liv og de andre
børn og forældre i dit barns klasse. Forældrerådene arbejder på mange forskellige måder i de forskellige
klasser. Denne guide er skolebestyrelsens bud på, hvordan arbejdet kan gribes an.
God fornøjelse!
Langå Skoles skolebestyrelse

Hvad er et forældreråd?
Et forældreråd består typisk af 2-5 forældre, der vælges af den enkelte klasse på det første forældremøde i
skoleåret. Det er vigtigt, at der er tale om reelle valg hvert år, så nye interesserede nemt kan komme ind.
På mødet kan de afgående medlemmer give deres erfaring videre, og klassen kan forventningsafstemme,
hvad den vil bruge forældrerådet til fremover. Når nye forældre er valgt, skal deres kontaktinformationer
hurtigst muligt på forældreintra, så de er til at få fat på. Dette sørger klassens kontaktlærer for.
Hvis klassen ønsker at oprette en klassekasse, skal der vælges en kasserer blandt medlemmerne i
forældrerådet.
Forældrerådet har ikke direkte mulighed for at øve indflydelse på undervisningen eller de anvendte
metoder i skolen. Dette kan udelukkende opnås gennem kontakt til skolebestyrelsen eller skolens ledelse.
Forældrerådet har heller ikke formel kompetence til at diskutere enkelte elevers personsager. Det vil altid
være en opgave for den enkelte elev, dennes forældre, læreren/pædagogen og eventuelt skolens ledelse.

Forældrerådets opgaver
Forældrerådene har en række opgaver, der skal bidrage til at skabe et godt miljø i klassen. Det er nemt at
blive løbet over ende af hverdagen. Derfor er det en god investering for forældrerådet at planlægge årets
forløb og få plottet ind i kalenderen, hvornår der skal foregå hvad, og hvem der har hvilke opgaver.
Sociale arrangementer
Forældrerådet planlægger typisk 2-3 sociale arrangementer i løbet af året for klassen eller flere klasser.
Arrangementerne kan både holdes på skolen og andre steder. Formålet er at skabe godt sammenhold
mellem elever og forældre. Derfor er det vigtigt, at der deltager så mange som muligt. Forældrerådet står
for planlægningen af arrangementerne, men det er en god idé at få hjælp fra andre forældre, og det er
vigtigt at melde klart ud hvilke opgaver, man gerne vil have hjælp til. Klassens lærere og pædagoger
inviteres til at deltage, hvis de har mulighed for det.
Man kan vælge at lave de fleste arrangementer for flest mulige deltagere ved at:


Arrangementet er for hele familien. Enkelte arrangementer kan være uden søskende og forældre.
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Arrangementet foregår i nærområdet.
Arrangementet er ikke for dyrt.
Eventuel betaling for arrangementet opkræves pr. familie i stedet pr. person.

Forældremøder
Forældrerådet kan komme med forslag til dagsordenspunkter til forældremøderne. Forældrerådet kan også
hjælpe med den praktiske afvikling af forældremøde (f.eks. kaffe og kage).
Nye elever og forældre i klassen
Det er en god idé, at forældrerådet tager kontakt til de nye forældre og sørger for, at de bliver budt
velkommen til klassen.
Forældrefiduser.dk
På hjemmesiden www.forældrefiduser.dk er der mange afprøvede forslag til aktiviteter for klassens elever
og forældre. Materialet fra forældrefiduser.dk gør det både lettere og sjovere for forældrerådene at
arrangere og deltage i klassens sociale liv til glæde for trivslen og sammenholdet i klassen.

Deltagerbetaling til fællesarrangementer
Forældrerådenes sociale arrangementer
Der findes ingen formelle regler for, hvor høj deltagerbetalingen til forældrerådenes arrangementer må
være. På Langå Skole er det skik og brug, at en eventuel deltagerbetaling dækker de faktiske omkostninger,
der er ved arrangementet, og at den sættes så lavt som muligt. Betalingen sættes lavt for at sikre, at flest
muligt kan deltage. Sociale arrangementer i klassen har det primære formål at sikre sammenhold og trivsel
i klassen og kun sekundært at skaffe penge til klassekassen. Hvis forældrerådet ønsker at skaffe penge til
klassekassen kan det f.eks. ske ved salg af mad og drikkevarer eller andet under selve arrangementet. Det
giver alle familier mulighed for at deltage og den enkelte familie mulighed for at bestemme, hvor mange
penge, der skal bruges under selve arrangementet.
Lejrskole
Fællesarrangementer kan også være med overnatning enten arrangeret af forældre eller af skolen. Hvis det
er skolen, der arrangerer en lejrskole, skal skolen afholde alle udgifter, der er nødvendige for lejrskolens
gennemførelse. Det indebærer, at skolen skal betale for lærernes deltagelse samt alle udgifter til elevernes
transport, ophold, entréudgifter og lignende. Forældrene kan dog i fællesskab indsamle midler til de
udgifter, der ikke dækkes af skolen. Det kan fx. være til yderligere oplevelser på turen i elevernes fritid og
oplevelser uden for lejrskolens undervisningsmæssige formål. Ingen forældre kan dog forpligtes til at
bidrage hertil økonomisk. En klassekasse kan dække udgifterne til disse oplevelser.
Skolen kan beslutte, at de enkelte forældre skal afholde udgiften til elevens forplejning. Beløbet fastsættes
da under hensyn til et anslået sparet hjemmeforbrug. Den enkelte elevs deltagelse i ekskursioner, lejrskoler
og skolerejser kan dog ikke gøres betinget af, at vedkommendes forældre rent faktisk har betalt.
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Klassekasser
Langå Skole har en masse kreative forældre, lærere og pædagoger med masser af ideer til spændende
aktiviteter og steder, hvor undervisningen kan suppleres, og skolebestyrelsen anbefaler, at forældrene
opretter en klassekasse.
På forældremøder kan klassens forældre vedtage oprettelsen af en klassekasse. Det er forældrerådet, der
bestyrer klassekassen.
Det anbefales, at en repræsentant for klassen opretter en konto i et pengeinstitut med en eller to
forældrerepræsentanter som hæveberettigede. Mange pengeinstitutter opretter sådanne konti i klassens
navn, så en evt. rentetilskrivning ikke belaster opretteren skattemæssigt.
Ved klassekassens oprettelse aftales procedurer for indbetaling, anvendelse og udbetaling.
Ved hvert forældremøde fremlægger forældrerådet regnskab for klassekassen.
Indbetalinger til en klassekasse er frivillig og skal, så vidt det er mulig, foregå anonymt. Der må ikke
foretages systematiske indsamlinger.
Digitale indbetalinger via MobilePay eller Swipp kan kun ske til privat konto også selvom vedkommende er
hæveberettiget på klassekassen. Vi anbefaler at man drøfter muligheden for digitale overførelser i den
enkelte klasse.
Klassekassen er solidarisk. Kan/vil en elevs forældre ikke betale, har eleven samme ret til at nyde godt af
klassekassen på lige fod med andre elever. Ligeledes har tilflyttende elever samme ret til at nyde godt af
klassekassen uden forudgående indbetalinger.
Elever kan ved fraflytning fra klassen ikke kræve sin indbetaling tilbage.

Samarbejde med skolebestyrelsen
Jo mere skolebestyrelsen ved om skolens liv, desto bedre kan den udføre sit hverv. Et godt samarbejde
mellem skolebestyrelsen og forældrerådene betyder, at skolebestyrelsen får fornemmelse for, hvordan det
går på hele skolen. Forældrerådene har føling med, hvad der rører sig i klasserne, de er involveret i klassens
trivsel og har indsigt i emner og problemstillinger, som kan være relevante for skolebestyrelsens arbejde.
Forældrerådene kan på én gang bringe forældrenes synspunkter videre til skolebestyrelsen og formidle
skolebestyrelsens arbejde videre til klassens forældre.
Derfor indkalder skolebestyrelsens forældrerepræsentanter en til to gange om året til møde med
forældrerådene. På disse møder drøftes typisk nedenstående emner:





Status for de enkelte klasser – hvad rører sig?
Forældrerådenes ønsker til emner, som skolebestyrelsen skal have på dagsorden i deres arbejde
fremover.
Skolebestyrelsen orienterer forældrerådene om skolebestyrelsesarbejdet samt relevante emner
angående skolens virksomhed.
Skolebestyrelsens ønsker om hvilke emner forældrerådene skal formidle videre til klassen.
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Ud over at mødes med forældrerådene, indkalder skolebestyrelsen en gang årligt alle skolens forældre til et
fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles skolebestyrelsens
årsberetning.
Alle forældre kan henvende sig til skolebestyrelsen, når der er emner, de ønsker at drøfte med
skolebestyrelsen.
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