Forældresamarbejdet
Forældreråd

Der oprettes forældreråd efter følgende plan:
 Givskud
o 0.-3. årgang
o 4.-6. årgang
 Elkjær
o 0.-3. årgang
o 4.-6. årgang
 Ikær
o 0. årgang
o 1. årgang
o 2. årgang
o 3. årgang
o 4. årgang
o 5. årgang
o 6. årgang
 Søndermarken
o 7. årgang
o 8. årgang
o 9. årgang
 Specialklasserækken
o IF + MF
o UF
Forældrene afgør selv, hvor mange der deltager i arbejdet. Skolen ønsker, at alle stamhold er
repræsenteret.
Forældrerådenes opgaver:
 Deltage i forberedelse af forældremøder
 Planlægge og gennemføre forældre-/elevarrangementer
o Hvis medarbejdere inviteres til at deltage i sådanne arrangementer, træffer de selv
afgørelse om, hvorvidt de ønsker at deltage eller ej.
 Drøfte elevernes faglige, sociale liv og trivselsmæssige udvikling
 Være sparringspartner for skolebestyrelsen
De pædagogiske medarbejdere indkalder til 2 møder årligt. Disse møder afvikles før kl. 17.00.
Forældremøder

Der afvikles hvert skoleår 2 forældremøder/-arrangementer med udgangspunkt i ovenstående
forældregrupperinger.

Det kan være en rigtig god ide, at møderne afvikles med start i ovenstående grupperinger, og at dele
af møderne afvikles med udgangspunkt i det enkelte stamhold.
Møderne forventes afviklet som aftenmøder.
Skole/hjemsamtaler

Der afvikles hvert år 2 runder af skole/hjemsamtaler. Herudover efter behov.
Til grund for samtalerne skal/kan ligge:
 Elevplanen, med særlig henblik på mål- og handleplan
 Den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen
 Resultater af nationale test
 Resultater fra Live` n` learn
 Karakterer
 Andet
Teamet omkring den enkelte klasse aftaler hvem og hvor mange der deltager ved samtalerne.
Desuden skal forældrenes ønsker tilgodeses.
Møderne afvikles før kl. 17.00
Forældredage

Der afvikles hvert år 10 forældredage på alle Firkløverskolens afdelinger. Disse er ganske
almindelige skoledage, hvor forældre er særligt velkomne.
Skolefester

Der arrangeres hvert år en skolefest på alle fire afdelinger. Udformningen planlægges og
tilrettelægges på den enkelte afdeling, hvorfor der kan være lille eller stor forskel på festerne.
Skolefesterne afvikles som aftenfester
Dimissionsfest

Firkløverskolen Give/Søndermarken arrangerer hvert skoleår om onsdagen i den sidste skoleuge før
elevernes ferie en dimissionsfest for de elever, der forlader 9. årgang.
Dimissionsfesten afvikles som en aftenfest
Skolebestyrelsens årsberetning

Skolebestyrelsen skal hvert år udarbejde en årsberetning, som skal afgives til forældregruppen. I
den forbindelse vil skolebestyrelsen hvert år afvikle et arrangement, hvor hele forældreflokken
inviteres.
Arrangementet afvikles som et aftenarrangement
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