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Handlingsplan för Föräldraråd och Föräldraförening på Jungs friskola
Inför ett nytt läsår:




I början av höstterminen tillfrågas två föräldrarepresentanter i förskoleklass, årskurs 2 och de
båda förskoleavdelningarna, som sedan väljs på höstens föräldramöte.
De som väljs är föräldrarepresentanter i 2 år.
De valda föräldrarna är representanter i både föräldraföreningen och föräldrarådet.

Föräldraråd
Föräldrarepresentanter ingår i föräldrarådet som är ett forum för samråd för alla verksamheter i
friskolan. Rektor/förskolechef sammankallar till möte 1 gång/termin. På föräldrarådet kommer även
elevrådsrepresentanterna finnas med för att informera om sitt i arbete i skolan. Under mötet ges
information från både rektor och förskolechef kring de olika verksamheterna. I anslutning till
föräldrarådsmötet har föräldraföreningen ett separat möte för att diskutera och ta beslut kring sina
frågor.
Syfte



Skapa en ökad delaktighet för föräldrar med barn och elever på Jungs friskola.
Att vara ett forum för information, diskussion och dialog mellan föräldrar, personal och
ledning.




Att ge föräldrar möjlighet att aktivt delta i Jungs friskolas verksamheter.
Att få ett väl fungerande föräldraråd där föräldrarna känner sig delaktiga i skolans alla
verksamheter.

Mål

Genom föräldrarådet ska föräldrar få insyn i och påverka de frågor som berör hela enheten samt öka
medvetenheten om hur verksamheten bedrivs och styrs. Alla föräldrar ska ha kännedom om vilka som
är deras representanter för att kunna vända sig till dem med frågor, synpunkter och funderingar som
de kan ta med till föräldrarådet. Föräldrarådet diskuterar aldrig kring enskilda barn/elever, grupper,
föräldrar eller personal.

Föräldraföreningen
Föräldraföreningen drivs av föräldrarepresentanterna.
Arbetet i föräldraföreningen handlar om att;





fördela ansvar för fika, korvförsäljning och lotter m.m. vid olika tillställningar på skolan
ta del av elevrådets önskemål kring inköp av exempelvis diverse lekredskap.
Föräldraföreningen kan i sådana fall stötta med ett bidrag från föreningens kassa.
ansvara för att samordna ex Klassfotboll eller skjuts till sommarsimskola.
fungera som ett forum för frågor/ önskemål (ex föreläsning, miljö för barnen på friskolan etc)
från föräldrar att lyfta med till föräldraråd samt till styrelse.

Utdrag ur Skollagen på baksidan.

Utdrag ur Skollagen (2010:800)
Allmänt om vårdnadshavares inflytande över utbildningen i vissa skolformer
och i fritidshemmet
12 § Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande
över utbildningen.

Forum för samråd
13 § Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen,
eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för
enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.
Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och
vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges
tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.
Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för
att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.

