Principper for forældrerådet i specialundervisningscenteret på Søndre Skole

Dato: april 2013

Søndre Skole
Tinghusgade 3-5

Principperne tager udgangspunkt i værdiregelsættet for Søndre Skole.
Principperne bygger på, at forældrerådet i specialundervisningscenteret refererer
til skolebestyrelsen på Søndre Skole.
Principperne bygger på at styrke fællesskabet i specialundervisningscenteret.
Principperne bygger på, at børnene i specialundervisningscenteret har behov
for, at forældrene er deres talerør.
Principperne bygger et på ligeværdigt og respektfuldt samarbejde mellem
forældrene og personalet.
Principperne tager udgangspunkt i, at forældrene til børnene i specialundervisningscenteret har et ekstra behov for at danne et forældreråd på tværs af klasserne.
Principperne tager udgangspunkt i, at forældrerådet kan være med til at opbygge
gensidigt kendskab til hinanden og derved støtte og hjælpe hinanden.

7200 Grindsted
Tlf. 79 72 77 29
www.soendreskole-grindsted.dk
E-mail: sondreskole@billund.dk

Mål:
at sammenholdet og samhørigheden mellem forældrene styrkes
at forældrene får større kendskab til hinanden og hinandens børn og deres problematikker
at der skabes forum for en bred debat mellem forældre og personaler
at der arbejdes med både praktiske og teoretiske emner,
at der skabes forum for ideudveksling, gensidig oplysning og inspiration
at den gensidige dialog kan være med til at kvalificere tilbuddet
at forældrerådet kan give andre forældre interesse for yderligere involvering
Handlinger:
-

der vælges en forældrerepræsentant fra hver klasse
der er en repræsentant fra skolebestyrelsen
afdelingslederen deltager i møderne
der er to valgte repræsentanter fra personalet
der afholdes et møde i hvert kvartal. Møderne har en dagsorden,
og der udfærdiges et referat. Referat udsendes på skolens intra-
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-

-

net til alle forældre og personaler i specialundervisningscenteret.
Dette kan skolens administration være behjælpelig med.
forældrerådet konstituerer sig med formand, som sammen med
afdelingslederen laver dagsorden for møderne. (Sekretærfunktion
kan gå på omgang).
Forældrerådet kan give input til specialundervisningscenterets
årshjul
Forældrerådet afgiver referat til skolebestyrelsen efter hvert møde
Forældrerådet reviderer centermappen én gang årligt
Forældrerådet udarbejder på årets første møde et årshjul med
rolle- og opgavefordeling

Vedtaget i skolebestyrelsen maj 2013

_______________________________________
René Brændstrup,
Skolebestyrelsesformand
Søndre Skole
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