Forældrerepræsentantskabet
Roskilde private Realskole ser forældrerepræsentantskabet som et vigtigt led i skole-hjemsamarbejdet, der er til gavn for børnenes skoleliv og trivsel, da det medvirker til at etablere og
fastholde et velfungerende samarbejde såvel internt i forældregrupperne i klassen som mellem
bestyrelse og forældre.

Valg af forældrerepræsentanter
På årets første fælles forældremøde i hver klasse, vælges 2 forældrerepræsentanter (én
repræsentant og én suppleant) for 1 år ad gangen. En forælder kan kun være repræsentant for én
klasse.
Det er, i lighed med bestyrelsesarbejdet, en frivillig opgave, og vi vil gerne opfordre til at opgaven
går på skift. Vi opfordrer også til at klassens forældre på dette forældremøde drøfter de indbyrdes
forventninger mellem forældregruppen og forældrerepræsentanterne, så der er en fælles
forståelse og ikke opstår tvivl om, hvad man kan forvente af hinanden.

Forældrerepræsentanternes opgave er bl.a.:









Forældrerepræsentantskabet afholder 2 årlige møder med skolens ledelse og bestyrelse.
Forældrerepræsentantskabet fungerer som bindeled mellem skolens forældregruppe og
bestyrelsen.
Det er repræsentanternes opgave på klassens forældremøde at høre, om der er noget af
almen interesse, som forældregruppen mener, bør bringes op på
forældrerepræsentantskabsmøderne.
Det er ligeledes repræsentanternes opgave at melde tilbage til forældregruppen omkring
emner, der er behandlet på forældrerepræsentantskabets møder.
Referat udarbejdes af skolen og gøres herefter tilgængeligt på forældreintra under
menupunktet forældrerepræsentantskabet.
På det første forældremøde i 0.klasse (evt. infomøde i efteråret) vil en repræsentant fra
bestyrelsen komme og informere om forældrerepræsentantskabet.
Møderne er af uformel karakter. Der vil typisk være en informationsdel, som skolens
ledelse står for, og herefter behandling af et eller flere emner, som bestyrelse,
repræsentant eller ledelse ønsker diskuteret.








Forældrerepræsentantskabet har ingen formel beslutningskompetence, men bruges af
ledelse og bestyrelse til at diskutere forskellige tiltag, samt at få feedback fra
forældregruppen.
Som repræsentant er man valgt af en klasse med pligt til at deltage på 2 årlige møder.
Skulle repræsentanten være forhindret i at deltage, deltager suppleanten i stedet for.
Ud over de 2 årlige møder, forventes det, at repræsentanten er med til at byde nye
forældre velkommen og stille sig til rådighed, hvis der er spørgsmål om skolen eller klassen.
Repræsentanten er ikke, med mindre han/hun selv melder sig, forpligtet på andre
områder.
Mødedatoer fastsættes af skolen og oplyses i skolens aktivitetskalender, og der indkaldes
fra skolen ca. 2 uger før mødet.

Rollebeskrivelse for forældrerepræsentanten
Forældrerepræsentanten repræsenterer klassens forældre over for skolens ledelse og bestyrelse.
Forældrerepræsentanten er bindeled mellem klasse/ledelse/bestyrelse.
Ønsker, forslag, m.v. kan roligt og trygt diskuteres med den pågældende forældrerepræsentant,
der i givet fald vil bringe det videre.
Forældrerepræsentanten behandler ikke og tager sig ikke af klager, der kun vedrører en enkelt
elev, men kan fungere som talsmand for hele klassen.
Forældrerepræsentantskabet skal være med til at etablere et godt og tæt samarbejde, der med
afsæt i skolens værdigrundlag, bidrager til både tradition og fornyelse.

