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Referat af Strandskolens årlige forældrerådsmøde 

 

1. Præsentation af skolebestyrelse 

Heidi  Formand, kontaktperson 1. og 9. årgang 

Tea  Næstformand, kontaktperson 4. årgang og 7. årgang 

Asger  Kontaktperson 6. årgang 

Ulrik  Kontaktperson 8. årgang 

Karina Kontaktperson 0. og 3. årgang 

Anja  Kontaktperson 5. årgang 

Caroline Kontaktperson 2. årgang 

Kenneth Medarbejderrepræsentant, lærer, udskolingen 

Jane  Medarbejderrepræsentant, akt-medarbejder 

Karsten  Medarbejderrepræsentant, SFO 

 

2. Hvad er skolebestyrelsens opgaver: 

Skolebestyrelsens opgave er at fastsætte principper for skolens virksomhed, og de 

godkender skolens budget. Skolens principper laves i samarbejde med de valgte 

medarbejdere og skolens ledelse. 

 

Forældreråds opgaver: 

En klasses forældreråd bidrager igennem deres arbejde til den sociale trivsel i klassen. 

Forældre er som kulturbærer med til at skabe dynamikker i klassen. Dette kan ske igennem 

sociale trivselsorienterede arrangementer og nedsættelse af trivsels- og legegrupper. 

I løbet af elevernes skoletid kan der også i forældregruppen tages temadiskussioner f.eks. 

omkring brug af sociale medier, alkohol og fester eller andre emner. 

 

Forældreråd går ikke ind i sager omkring enkelte elever, her kontaktes klassens lærere. 

 

3. Trivselspolitik og anti-mobbestrategi v. Jane og Karsten 

Skolens trivselspolitik er det trivselsarbejde, som vi dagligt arbejder med eleverne omkring, 

og som er udmøntet på hele skolen. 

 

Anti-mobbestrategien iværksættes, når vi oplever, at der sker mobning. Den tager afsæt i 

skolens værdier - fællesskab, trivsel og faglighed. Og arbejdet omkring løsning af mobning 

skal ske i samarbejde mellem skole og hjem. 

 

Kommunikation mellem skole og hjem: 

Vi har fokus på kommunikationen på skolen. 

Vigtigt, at vi taler pænt om hinanden, med hinanden og til hinanden.  
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4. Princip om lejrskole v. Gitte, pædagogisk leder, udskolingen 

Princip udarbejdet i 2017 

På lejrskoler og ture ud af huset er fagligheden i fokus. 

Lejrskole ligger fremadrettet primo 9. klasse 

Økonomien i en lejrskole skal ligge inden for rammerne i lovgivningen. 

 

Åbenskole: 

Åbenskole-princippet ligger til grund for skolereformen i 2014. 

Skolen arbejder generelt på at ’flytte’ undervisningen ud af huset og ud i nærområdet, så vi 

bruger lokalområdets tilbud. 

Eksempelvis: 

På udskolingens toningshold kommer eleverne ud og får undervisningen ud-af-huset. 

Samarbejde med Carletti for 8.årgang 

SFO’en tager tit ’i byen’. 

 

En opfordring: 

At forældrene inviterer os ud til dem! Vi vil gerne ’inviteres’ i byen. 

 

Kravet om 45 min bevægelse – at det bliver formaliseret fra skolebestyrelsens side. 

(skolen har indgået et samarbejde med ’Letleg’ i forhold til bevægelsesbåndet) 

 

5. Forældreråds ’gode råd’ til skolebestyrelsen: 

- Vigtigt med ansigter på skolebestyrelsen 

- Hvilke problemstillinger, vi kan adressere til jer? 

- Hvordan vi kan kontakte jer? 

- Hvem er kontaktpersoner for de forskellige årgange? 

- Et tættere samarbejde og dialog mellem forældreråd og skolebestyrelse, smidighed i 

dialogen 

- Flere fællesmøder – forældre og skolebestyrelse. 

- Nysgerrighed på, hvad der sker i forældrerådene 

- At få de øvrige forældre i klasserne engageret i ’opgaverne’, redskaber til at få 

formidlet ansvaret videre ud 

- At forældreråd sender ’sager’ videre til skolebestyrelsen/årgangsansvarlig 

 

6. Idekatalog til forældreråd 

Forældreråd kan sende inspiration til skolebestyrelsen til et idekatalog. 

 


