SANKT KNUD LAVARD SKOLE
– SKOLEN FOR LIVET

www.sanktknudlavard.dk

TOFTEBÆKSVEJ 30
2800 KGS. LYNGBY
TEL. 4587 6240
GIRO: 649 3505

Forældrerepræsentanter.
På Sankt Knud Lavard Skole vælges der for hver klasse en forældrerepræsentant af og blandt klassens forældrekreds.
Desuden vælges en suppleant. Dette sker på skoleårets første forældremøde, som skolen indkalder til inden udgangen af
september.
Forældrerepræsentanten og suppleanten vælges for et skoleår. Genvalg kan finde sted.
Forældrerepræsentantens opgave er at støtte sammenhænge i klassens sociale liv, så klassen og forældrene får et positivt
fællesskab med mulighed for et godt netværk.
Forældrerepræsentanten kan stå for planlægningen af sociale arrangementer, udflugter, hyggeaftener eller lignende,
eller kan sørge for at dette blive uddelegeret til andre forældre i klassen.
Forældrerepræsentanten kan tage generelle spørgsmål om klassens dagligdag op med klasselæreren, men personsager
kan kun tages op af og blandt de implicerede parter. Ved henvendelser, der gælder enkeltpersoner, skal
forældrerepræsentanten altid henvise til implicerede parter eller klasselæreren.
Forældrerådet udgøres af forældrerepræsentanterne for samtlige klasser på skolen.
Forældrerepræsentanten deltager ved møderne i forældrerådet, eller giver ved afbud besked videre til suppleanten om
forestående møde. Der er (min. 3) ca. 5 forældrerådsmøder på et skoleår. Desuden melder forældrerepræsentanten
tilbage til forældregruppen såfremt der er væsentligt nyt fra forældrerådsmøderne.

Vedtægt for Forældrerådet ved Sankt Knud Lavard Skole:
§1 Formål:
Sankt Knud Lavards Skoles forældreråd har til formål at medvirke til det bedst mulige samarbejde skole – elever - og
forældre imellem.
§2
Forældrerådet består af én forælderepræsentant fra hver klasse.
Forældrepræsentanten vælges af og blandt kredsen af personer, som har forældremyndighed til et barn i klassen.
Valget finder sted på skoleårets første forældremøde, indkaldt af skolen inden 1. oktober. Forældrerepræsentanten
vælges for en periode af ét år (genvalg kan finde sted.) efter følgende regler:
 Valget finder sted på et møde skriftligt indkaldt af skolens ledelse og/eller klasselæreren med 14 dages varsel.
 Valg/stemmeret har indehavere af forældremyndighed til elever i den pågældende klasse. Hver af disse
personer har én stemme.
 Valgbare er de indehavere af forældremyndighed til elever i den pågældende klasse, som erklærer sig rede til
at påtage sig hvervet. Dog er lærere, der selv underviser på skolen, ikke valgbare, men har stemmeret.





En person kan alene vælges som forældrerepræsentant/suppleant for een klasse, uanset om vedkommende
måtte have flere børn på skolen. To indehavere af forældremyndighed kan hver godt vælges som repræsentant
eller suppleant for hver sin klasse, forudsat de har børn i hver af disse.
En indehaver af forældremyndighed kan ikke vælges til suppleant for en anden indehaver af
forældremyndighed til samme barn, som er valgt som forældrerepræsentant.
Skolen forestår valget. Den kandidat, der opnår flest af de afgivne stemmer er valgt til forældrerepræsentant,
den kandidat, der opnår næst flest, er valgt som suppleant. Såfremt der opstår stemmelighed, trækkes der lod
mellem disse. Hvis der ønskes skriftlig afstemning, skal dette efterkommes.
Hvis en forældrerepræsentant i løbet af valgperioden må afgå, f.eks. hvis valgbarheden mistes som følge af at
eleven forlader skolen, indtræder suppleanten for resten af valgperioden.
Såfremt repræsentanten får forfald i længere periode, påhviler det denne at indkalde suppleanten i stedet.
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§3
Skolens ledelse, samt de af forældrekredsen valgte medlemmer af skolens bestyrelse, indkaldes til møder i
forældrerepræsentantskabet, hvor de har møderet, men ikke stemmeret. Dog har bestyrelsesmedlemmer stemmeret, hvis
de selv er forældrerepræsentanter.
§4 Forældrerådets møder
Forældrerepræsentanterne indkaldes til et konstituerende forældrerådsmøde af skolens ledelse skriftligt med 14 dages
varsel. Det konstituerende møde finder sted i september/oktober.
Ved dette møde vælges af og blandt forældrerepræsentanterne: En formand, en næstformand og en sekretær.
Forældrerådets formand leder herefter mødet og sørger for at udarbejde dagsorden og mødeindkaldelser til skoleårets
efterfølgende møder. Der afholdes mindst tre forældrerådsmøder på et skoleår.
Forældrerådsmøderne skal være indkaldt skriftligt senest 14 dage før afholdelsen.
Såfremt mindst fire forældrerepræsentanter fremsætter motiveret ønske om et møde, skal formanden snarest med
nævnte varsel og med angivelse af dagsorden indkalde til et møde.
Forældrerådets sekretær fører beslutningsreferat fra møderne, som via skolen udsendes til forældrerepræsentanterne.
Når referatet er godkendt af mødedeltagerne, offentliggøres det på skolens hjemmeside.
På forældrerådets møder deltager en repræsentant fra skolens ledelse.
Suppleanter kan deltage på forældrerådets møder, dog uden stemmeret med mindre de repræsenterer klassen i stedet for
repræsentanten.
§5 Forældrerådets opgaver
Forældrerådet kan ikke behandle spørgsmål vedrørende enkeltpersoner herunder ansatte, elever og hjem.
Forældrerådet kan jvr. §1 udtale sig om generelle problemer vedrørende skolen af f.eks. disciplinær eller administrativ
art, ordensregler, skolerejser, udflugter og andre arrangementer, samt spørgsmål der vedrører aktuelle problemer med
skolens dagligdag, bygning, skolegård etc.
Forældrerådet kan i samarbejde med skolens ledelse indkalde til særlige arrangementer, som skolens forældreråd står
for f.eks. foredrag, sociale arrangementer, arbejdsdag, hvor man arbejder på et fastsat projekt, der på forhånd er aftalt
med skolens ledelse.
§6
Såvel skolens bestyrelse som skolelederen har ret til at indkalde forældrerådet til samråd, når der skønnes at være behov
herfor.

§7 Ændringer af vedtægten for forældrerådet på Sankt Knud Lavard Skole kan foreslås af såvel forældre som
skolens ledelse, og skal efter vedtagelse på et forældrekredsmøde godkendes af skolens bestyrelse. Begge
vedtagelser sker med almindeligt flertal.

