Samarbejdsaftale mellem Skole og Forældre og Vesthimmerlands Kommune
Folkeskolerne skal ifølge folkeskolelovens formål samarbejde med forældrene om elevernes kundskaber og
færdigheder. Skolebestyrelserne sikrer en bred og demokratisk interessentinddragelse i styringen af
skolen, eftersom både elever, personale og forældre er sikret deltagelse. Forældrerepræsentanterne
styrker denne vigtige forbindelse og afstemning mellem skolen og forældrene, og bidrager dermed til
forældrenes opbakning til den lokale folkeskole.
Med dette udgangspunkt indgår Skole og Forældre og Vesthimmerlands Kommune hermed et partnerskab
med tilhørende samarbejdsaftale - i perioden fra og med august 2018 til og med juli 2022.
Aftalen følger skoleåret.
Samarbejdet vil:
 Skabe de bedst mulige betingelser for skolebestyrelsernes arbejde til gavn for kommunens skoler
og dets elever
 Styrke forældreinddragelsen og dermed forældres opbakning til folkeskolen
 Styrke og videreudvikle forældrenes frivillige engagement i skolens hverdag og virke
 Styrke skoleudvalgets og forvaltningens arbejde med skolebestyrelser og forældreinddragelse
Skole og Forældre bidrager med:







Understøttelse af eventuel lokalafdeling af Skole og Forældre, som det naturlige omdrejningspunkt
for forældreinddragelse på tværs af kommunens skoler.
Håndbog i skolebestyrelsens arbejde sendes til alle skolebestyrelsesmedlemmer og skoleledere i
kommunen.
To fælles kurser i aftaleperioden for alle skolebestyrelser og skoleledere
To kurser for hver skole i kommunen i aftaleperioden, rettet mod alle forældrene
Rådgivning til kommunens politiske udvalg for skolevæsen og skoleforvaltning om deres
samarbejde med skolebestyrelser og om forældreinddragelse
Magasinet Skolebørn sendes til skoleudvalgsmedlemmer og skoleforvaltningen fire gange årligt

Kommunen forpligter sig til:








At arbejde for inddragelse af forældrene, skolebestyrelserne og lokalafdeling i udviklingen af
kommunens skoler.
At styrke skolebestyrelsens rolle på de enkelte skoler.
At gennemføre forældretilfredshedsundersøgelser mindst hvert andet år til brug i udviklingen af
folkeskolerne
At bidrage med kommunal kampagne for at få forældre til at stille op til skolebestyrelsesvalgene,
samt hjælpe skolerne med gennemførelse af valgene fx gennem elektroniske afstemningsmoduler
At inddrage skolebestyrelsesmedlemmer i planlægningen af kommunens lovpligtige møder med
skolebestyrelserne om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling
At bidrage med information til forældrene om, hvordan de støtter deres barns læring, trivsel og
dannelse
At understøtte lokalafdelingen

Pris:

Dato:

Vesthimmerlands Kommune

Dato:

Skole og Forældre

Specifikation af aftalens indhold – Vesthimmerlands Kommune 2018-22
Håndbog
-

Der leveres ét styk ”Skolebestyrelsens håndbog” til alle skolebestyrelsesmedlemmer og skoleledere
og viceskoleledere i kommunen på ét tidspunkt i perioden. Håndbøgerne leveres til de enkelte
skoler og det er skolens ansvar at få dem uddelt.

Kurser
- Skole og Forældre udbyder kurserne og tildeler oplægsholdere til opgaverne. Datoen for kurser
aftales med Skole og Forældres kursusafdeling. Det er kommunen og skolernes ansvar at benytte
ydelserne i aftalen i den pågældende periode. Ydelser kan ikke overføres til evt. efterfølgende
periode.
- Kommunen eller skolen stiller egnede lokaler og evt. forplejning til rådighed for kursusdeltagerne.
Kommunen eller skolen sørger selv for kommunikation til evt. deltagere på kurserne.
- Alle kurser afholdes på hverdage (mandag til torsdag) om aftenen.
Rådgivning til kommunen
- Rådgivningen til kommunens skoleforvaltning og skoleudvalg gives af Skole og Forældres
skolebestyrelsesrådgivning eller foreningskonsulent. Rådgivningen foregår enten telefonisk på tlf.
3326 1721 eller via mail post@skole-foraeldre.dk.
Magasinet Skolebørn
- Magasinet udsendes til skoleudvalgets medlemmer, rådmanden, den relevante direktør,
skolechefen og i 3 eksemplarer til kommunens skoleforvaltning. Magasinet sendes direkte til
privatadressen, eksemplarerne til forvaltningen sendes dog til forvaltningens adresse.
Lokalafdeling af Skole og Forældre.
- Skole og Forældres sekretariat understøtter drift og udvikling af lokalafdelingen med i gennemsnit
40 timer årligt konsulentydelse.
- Lokalafdelingen modtager økonomisk støtte fra kommunen årligt på 6 kr. pr. elev i kommunens
folkeskoler til forældrerettede aktiviteter.

Betaling.
- Faktura fremsendes årligt til betaling i august måned for pågældende skoleår.

