Aftale om forældrearbejde

Elevernes familier udgør en vigtig ressource med mange kompetencer, som skolen kan
have glæde af i mange sammenhænge. Skolen har en kultur, hvor alle forældre bidrager
aktivt til skolens mange opgaver.
Forældrearbejdet er også af social værdi, idet man gennem arbejdet både lærer
personalet og de andre forældre at kende, samt får en større ansvarsfølelse for vores
skole som helhed. Det er en god ide at tage sine børn med i arbejdet, så de kan se , hvad
der bliver lavet.
Forældrearbejdet indebærer bl.a. at man deltager aktivt i både rengøring af skolen og i de
fælles arbejdsdage skolen arrangerer i løbet af skoleåret. Desuden har skolen nogle
udvalg hvor man kan gøre sin ekspertise gældende, hvis man har mulighed for dette.
Som princip gælder det:





Alle forældre med børn på skolen skal deltage i forældrearbejdet – vi har brug for
alles hjælp.
At arbejdet er ulønnet.
Skolen stiller de nødvendige materialer og redskaber til rådighed til det praktiske
eller vedligeholdelsesmæssige arbejde, som udføres i skolens lokaler eller på
skolens område.
Forældre må gerne bruge eget værktøj til opgaver på skolen område. Skolen har
intet ansvar for værktøj, som forældre medbringer og benytter på skolens område

Alle familier skal deltage 2 – 4 forældrearbejdsdage området. Antallet af arbejdsdage
afhænger af behovet for arbejde i det pågældende år. I slutningen af skoleåret bliver der
planlagt og indkaldt til det kommende skoleårs forældrearbejdsdage. Alle familier melder
sig til dagene efter først til mølle princippet. Hvis man bliver forhindret i at deltage i en af
de dage, man har meldt sig til. Skal man selv sørge for at finde en afløser, som kan tage
tjansen. Hvis dette ikke er muligt, skal man melde sig til en anden dag. I sådanne tilfælde
skal der gives besked til Kirsten Thomsen, Skolelederen, som holder regnskab med
familiernes deltagelse.
Under bestyrelsen punkt på www.sundfri.dk/bestyrelsen ligger en vejledning i, hvordan
men bytter og informerer om bytte af arbejdsdage samt hvilke arbejdsdage der
gennemføres samt deres formål.
Eksempler på forældrearbejdsdage og bidrag:





Bage boller/lave mad til fester og arrangementer
Opstilling af stole og borde til div. Arrangementer på skolen. ( f.eks.
generalforsamling)
Deltagelse som ekstra voksen i undervisningen/fritidsordningen f. eks. I temauger,
på lejrskoler eller ekskursioner, (hvis skoen skønner de er behov)
Arbejdsdage med etablering/vedligeholdelse af lege- eller opholdspladser





Overtage undervisningen i skoloen eller i SFT på dage, hvor det pædagogiske
personale skal på fælles pædagogiske dage.
Hjælp til lettere istandsættelse og maling
”Gæstelærer” for eleverne

