Vestrup Skole, den 10. aug. 2017

Forældrerådenes opgaver
Bestyrelsen ønsker samarbejde og tæt kontakt til den samlede forældregruppe. Derfor er der
tilknyttet mindst et skolebestyrelsesmedlem til hvert farvehold (stamhold).
Det pædagogiske personale sørger for at invitere farveholdets skolebestyrelsesrepræsentant
med til forældremøder (- om muligt er skolebestyrelsesrepræsentanten allerede tilknyttet
holdet som forælder).
Ved skoleåres start vælger hvert farvehold et FORÆLDRERÅD med min. 3 medlemmer.
Er holdet sammensat af flere årgange skal begge årgange være repræsenteret.
Dagorden til forældremøder udarbejdes, så vidt muligt, i et samarbejde mellem det pædagogiske personale og forældrerådsrepræsentanterne.
Det er forældrerådenes opgave at gå foran i bestræbelserne på at skabe kontakt og
sammenhold mellem forældrene på de enkelte farvehold. Det er en god ide, at lave
arrangementer for eleverne/familierne.
Det pædagogiske personale vil gerne inviteres til forældrenes klassearrangementer. Det
pædagogiske personale er dog ikke forpligtet til at deltage.
Forældrerådet kan evt. etablere en farveholds-kasse til småanskaffelser og andet – dog ikke
til opsparing til lejrskoleophold o. lign., som Støtteforeningen indsamler penge til.
Skolebestyrelsen har tildelt Forældrerådene særlige opgaver i forbindelse med
følgende arrangementer:
Rød (0. årgang)
Gul (1. og 2. årgang)

Arrangerer Filmklub *)

Grøn (3. årgang)

Forplejning juleafslutning

12.12.2017

Blå (4. årgang)

Madlavning – Åbent Lokalsamfund

29.08.2017

Lilla (5. og 6. årgang)

Madlavning – Åbent Lokalsamfund

06.02.2018

Elever fra hold C + D
(mellemtrinnet)

Hjælper Støtteforeningen til
Sommerafslutningen

14.06.2018

Støtteforeningen sørger for forplejning i forbindelse med skolefesten/sommerafslutningen 14. juni 2018.
Alt overskud fra arrangementer går til Støtteforeningen, der derefter uddeler midler
efter ansøgning til skolen og Kernehuset til lejrskole-ophold, udflugter, musikinstrumenter o. lign.
*) Spørg evt. Anita Bang Lauridsen, mobil 4117 9898

Bilag til: Forældrerådenes opgaver

Omfang i forbindelse med juleafslutningen



-

650 æbleskiver
3 pk. flormelis
4 spande jordbærmarmelade
Aftale service og kaffe/te med Anders (pedel)
Aftale opstilling af borde med Anders (pedel)
Finde medhjælpere til opstilling/klargøring
Finde medhjælpere til oprydning
Finde 5 forældre til at bage boller (20-30 stk. hver)
Mød gerne op mindst en halv time i forvejen
Støtteforeningen sørger også for saft
Servering af æbleskiver kl 19.00 (2016)
Det præsenteres, hvordan serveringen finder sted, boller til dem, der
ikke er til æbleskiver og fordeling ud på tilgængelige lokaler
Gerne indkøb af flere pebernødder og æbleskiver
Ovnene i skolekøkkenet tændes i skabet bag døren

-

Anbefaling: anskaffelse af en ekstra termokasse så alle forældre kan se deres
børn 😉
Der blev brugt ca. 25 liter kaffe og 5 kander te til ca. 170 voksne

Fællesspisning i forbindelse med Åbent Lokalsamfund (ca. 140
deltagere)


Forældrerådsrepræsentanterne aftaler med de øvrige forældre, hvem
der hjælper til og koordinerer med Kirsten Olsen, mobil 25177065

Anders Pedel: 99668908 – 28181136

