er dU Forælder
til et Barn
i FolkeSkolen?
Så er Skole og Forældre
din organiSation

Skole og Forældre
er din organiSation
Skole og Forældre er en landsdækkende organisation
for forældre med børn i folkeskolen.
Vores medlemmer er skolebestyrelserne på skolerne.
Ca. 85 % af alle skolebestyrelser er medlem af Skole
og Forældre. Er du ikke i en skolebestyrelse, kan du
blive personligt medlem.
Vi støtter skolebestyrelsernes arbejde med rådgivning,
publikationer, kurser og bladet Skolebørn, som skole
bestyrelsesmedlemmerne får tilsendt på deres bopæl.

Skole og Forældre har
Følgende mål:
• At styrke skolebestyrelsernes
indflydelse på folkeskolens arbejde
• At styrke forældrenes indflydelse
på og ansvar for skolens arbejde
• At arbejde for at give alle elever en
tryg og udviklende skolegang
• At påvirke lovgivningen i
skolepolitiske spørgsmål
• At påvirke de skolepolitiske
holdninger i offentligheden

Skole og Forældre Støtter
Forældrene:
• Udgiver publikationer og kurser for skolebestyrelsen – bl.a. en håndbog, som gennemgår de væsentligste arbejdsområder inden for
skolebestyrelsesarbejdet
• Udgiver bladet Skolebørn med inspiration til
skolens liv og udvikling
• Yder rådgivning til organisationens medlemmer
• Udgiver publikationer og afholder kurser for
kontaktforældre og udgiver materialer til
forældre om lektiehjælp, samarbejdet mellem
hjem og skole mv.
• Afholder kurser om skolestart og de næste 10
års samarbejde mellem skole, forældre og børn
• Udgiver materialer til trivselsambassadørerne
– forældre, der tager aktivt medansvar for
trivslen på skolen

Forældre har
rettigheder og krav
på indFlydelSe
Vores børn er vores ansvar.
Det holder vi naturligvis fast i,
selvom de fleste børn i daglig
dagen tilbringer mange timer
på skolen og i fritidsordningen.
Hvis vi vil tage et reelt ansvar,
skal vi deltage i, hvad der
foregår på skolen og i fritids
ordningen.
Vi skal samarbejde med skole
lederen, lærerne og pæda
gogerne om børnenes hverdag,
og vi skal have et voksen
netværk omkring børnene og
styrke sammenholdet i klassen.
Det har faktisk stor betydning
om du deltager i fællesskabet –
enten som forælder, kontaktfor
ælder, trivselsambassadør eller
i det mere formelle arbejde i
skolebestyrelsen. Din deltagelse
sender et signal om at skolen er
vigtig – og det er den.
Skole og Forældre er den støtte
som du kan læne dig op ad,
uanset hvordan du engagerer
dig i skolen.
Vi har opsamlet mange års
erfaringer og hos os står for
ældrene sammen om at påvirke
folkeskolens udvikling.

Få mere at vide:

Skole og Forældre
Kvægtorvsgade 1
1710 København V
Tlf. 3326 1721
post@skole-foraeldre.dk
www.skole-foraeldre.dk
Landsorganisation for forældre i folkeskolen
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Om Skole og Forældre: www.skole-foraeldre.dk
Køb publikationer: http://shop.skole-foraeldre.dk
Bliv medlem: http://www.skole-foraeldre.dk/OmOs/BlivMedlem.aspx

