Skolebestyrelsens arbejde
Præsentation på
skoleårets første
forældremøde på
Nivå Skole
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Folkeskoleloven
Paragraf 1:
Folkeskolen skal i samarbejde med
forældrene give eleverne kundskaber og
færdigheder, der osv…..
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Skolebestyrelsens
sammensætning
Byrådets indstilling til sammensætning af skolebestyrelsen:
•
•
•
•
•

7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
2 elevrepræsentanter
2 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, hvis det ønskes
Skolens ledelse er sekretær for skolebestyrelsen

Forældrerepræsentanter vælges for fire år ad gangen.
Nuværende periode er 2014–2018  Valg næste år 
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Skolebestyrelsens
arbejdsopgaver
• Fører tilsyn med skolens virksomhed herunder
eksempelvis:
– De fysiske forhold, elevernes trivsel, ledelsen af
skolen, karakterer ved prøver, inklusion osv.

• Fastsætter principper for skolens virksomhed
herunder eksempelvis:
– Lejrskoler, kommunikation internt/eksternt,
samarbejdet mellem skole og hjem,
klassesammenlægninger, lektier/hjemmearbejde osv.

• Godkender budget
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Skolens værdiord
(det fremtidige arbejde)

Fællesskabet og
samværsformerne
• Respekt
• Ansvar
• Omsorg
(reglerne)

Pædagogik og elevernes
dannelse
•
•
•
•

Nysgerrighed
Umage
Tolerance
Dømmekraft

(målet – egenskaber)
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Forældres rolle
• Sikre skoleparate børn (møde friske, veludhvilede og
forberedte op i skolen + ferie i skolens ferieperioder)
• Deltagelse i skole-hjem samarbejdet – herunder
forældremøder og arrangementer
• Aktive i forhold til lærere (konstruktiv dialog og
samarbejde)
• Bakke op om skolen – tænk over hvordan
klassekammerater, lærerne og skolen omtales hjemme
(en sag har typisk flere sider, end det som berettes først)
• Motivér til legeaftaler og fælles arrangementer.
Hjælp med at få hele klassen til at fungere socialt...
• Sørg for at følge med på forældreintra - man kan få mail
advisering ved beskeder/nyheder
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Kontaktforældres
rolle
• Hjælp aktivt og konstruktivt med at løse konflikter og problemer – tag
hellere en snak med læreren fremfor at vente til det vokser sig ‘stort’
• Husk altid en ordentlig tone i diskussioner – tal ikke negativt om andre
(og mind de andre forældre om det)

• Dannelse af kontakt-netværk på årgangene og på tværs af disse
• Mød op til indkaldte møder (eller find en afløser) så klassen
repræsenteres
• Deltagelse i kontaktforældremøder med skolebestyrelsen.
Vi glæder os til at se jer igen...
• Tag initiativ til sociale aktiviteter – andre forældre kan så godt stå for
det praktiske
• Forsøg at få alle med; også dem, som typisk ikke kommer
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Kontakt til
Skolebestyrelsen
• Formand Thomas Skou Hansen,
tlf. 4220 7071
• Benyt Forældre-intra eller find mail-adresser på
Nivå Skoles hjemmeside under Skolebestyrelse:
http://www.nivaaskole.dk
(bogmærk helst forsiden fremfor forældreintra,
så I ser nyheder om skolen)
• SPØRGSMÅL ?
8

