Forældre på Billesborgskolen
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Vi er glade for det gode samarbejde med jer forældre. I bakker lærere og skole op og
lever med i skolens hverdag. Når skole og hjem står sammen om opgaven med at
give barnet det bedste, så er der næsten ikke grænser for, hvilke gode ting, der kan
ske. Kan barnet mærke, at skole og hjem står sammen, også når det nogle gange er
op ad bakke for barnet, så lykkes tingene i sidste ende.
Som forældre er I en vigtig ressource, og vi har stor respekt for jeres forældreopgave.
Vi er jo blot for en tid medarbejdere på jeres børns liv og udvikling.
Vi vil gerne være med til at værne om jeres familieliv. Det betyder, at opgaverne som
forældre på skolen skal være passende. Vi har respekt for jeres tid og jeres hverdag.
Der kan også være stor forskel i mulighederne. Vi har i det følgende kort beskrevet
rammen for det gode forældesamarbejde her på skolen.
Vi vil også gerne værne om lærerne privatliv, så de får ladt op og med god
samvittighed kan lægge arbejdet fra sig, når de har fri. Respekter derfor den ramme
læreren sætter for forældrekontakten.

Skole/hjem samtaler
2 gange om året har vi skole/hjem samtaler på skolen. Første gang er i november,
hvor udgangspunktet er de tests som alle elever får i dansk og matematik i oktober.
Fokus er på trivsel og den sociale og faglige udvikling. Vi sparer på de skriftlige
beskrivelser og al den administration, som tager tiden fra vores undervisning. I en
samtale er det også muligt at få mange flere nuancer med. Hvis barnet har brug for
ekstra hjælp/specialundervisning laves der en aftale om en indstilling til PPR, og der
aftales et videre forløb.
I marts er der igen skole/hjem samtale. Den gennemføres hvis enten forældre eller
lærere ønsker den. Men ellers er den frivillig.
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Forældrekredsmødet
Hvert år skal der ifølge skolens vedtægter afholdes et forældrekredsmøde med en
fast dagsorden. Der er gennemgang af årsregnskab, valg af tilsynsførende og
tilsynsførendes erklæring. Desuden vælges forældrerepræsentanter til bestyrelsen.
Det er et vigtigt møde, hvor ledelsen og bestyrelsen gerne vil åbne op for en god
dialog om, hvad der rører sig af ideer, tanker og spørgsmål som kan gøre
Billesborgskolen endnu bedre. Forældrekredsen er man helt automatisk med i som
forældre på skolen. Det er fra undervisningsministeriets side tænkt som den
formelle ramme, hvor tilsynsførende vælges, og hvor forældrerepræsentanter
vælges til skolens bestyrelse.

Forældretilsyn
Forældrene har ansvaret for tilsynet på en fri grundskole. Det sker gennem den
daglige kontakt med skolen (skole/hjem samtaler, dialogen med sit barn og lærerne
osv.). Det sker også gennem en forældrevalgt tilsynsførende, som vælges for en
fireårig periode. Denne tilsynsførende skal certificeres af undervisningsministeriet
og laver hvert år en erklæring, som skal ligge på skolens hjemmeside. Erklæringen
laves ud fra mindst 2 besøg på skolen og samtaler med elever, lærere og ledelse.

Forældrerepræsentanter i bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 3 er selvsupplerende og 2 er forældrevalgte.
Skolen er en kristen friskole, og det er bestyrelsens fornemmeste opgave at
fastholde skolen på dette grundlag og sammen med ledelsen omsætte det til en
praktisk hverdag med en levende, udviklende og moderne skole. Det sker blandt
andet ved, at bestyrelsesmedlemmerne skal stå inde for værdigrundlaget og selv
aktivt arbejder for det. De 3 selvsupplerende personer, som er tilknyttet forskellige
kirker, er en positiv garant for at skolen ikke mister sin unikke værditænkning og
sammenhængskraft. De forældrevalgte vælges for 3 år ad gangen og valget foregår
på forældrekredsmødet. Det er ofte bestyrelsen som opfordrer bestemte personer
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til at stille op, så man på den måde sikrer både værdigrundlag og en bred
kompetence i bestyrelsen.

Forældremøde i klassen
Hvert år i september afholdes der et forældremøde i hver klasse. Her gennemgår
man årsplaner, fælles regler, trivslen som klasse m.m. Her bliver der også orienteret
om events-forældrenes rolle og opgave og disse vælges for en 1 årig periode.

Eventforældre i klasserne
Hvert år vælger de forældre, som er mødt op til forældremødet i september i
klasserne, 1-2 eventforældre. Opstillingen sker på selve mødet, og man vælger ved
håndsoprækning.
Følgende opgaver forventes af eventforældre:
- For 0.-3. klasse: Man arrangerer hovedrengøring i klassen plus et ekstra lokale
2 gange om året. Desuden har man ansvar for børnenes garderober, som skal
ryddes op og rengøres op til de større ferier
- For 4.-9. Klasse: Man arrangerer i samarbejde med skolens leder/pedel en
praktisk arbejdsdag/eftermiddag, hvor det typisk er maler- og havearbejde
plus hovedrengøring som udføres
- Man møder op på forældrekredsmødet i april
- Man kan, evt. i samarbejde med klasselæreren, lave arrangementer af social
karakter
- Man mødes med skolelederen 1 gang årligt

Kontakt
I det daglige sker kontakten direkte til klasselæreren. På forældremødet aftales
hvilken form der passer bedst, så både den hurtige kontakt og lærerens privatliv
tilgodeses. Man kan selvfølgelig ikke forvente, at læreren står til rådighed 24 timer i
døgnet, men vi bestræber os på, at man får respons på sin kontakt senest
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efterfølgende hverdag. Det er typisk email, telefonisk kontakt og nogle har det fint
med sms. Man er også altid velkommen til at kontakte skolens sekretær, når det
gælder skolepenge, fripladstilskud m.m.
Skolelederen kan træffes efter aftale, og man er altid velkommen til at ringe.
Det er vigtigt for os med en hurtig, åben og positiv kommunikation, og vi gør os
umage med at få løst problemer i opløbet til gavn for alle, ikke mindst barnet.

Forventninger
Vi forventer af jer forældre:
- I bakker op om skolens værdier og holdninger
- I sender jeres barn i skole med morgenmad i maven, sund madpakke og godt
forberedt til timerne
- I siger til, hvis noget bekymrer jer
- I opdrager, vi underviser
I kan forvente af os:
- Vi vil gøre os umage med at give jeres børn en masse opbakning og
udfordringer, så de udvikler sig personlig og fagligt
- Vi melder klart ud til jer, hvis noget bekymrer os, men altid med håb og
perspektiv
- Vi får løst tingene sammen med en positiv tilgang

Lektier
Der er en vis forventning til lektiearbejde fra 1. klasse, som så gradvis tager til. I
overbygningen er der en del hjemmearbejde med stile, matematikafleveringer,
projektforberedelse osv. I 1.-8. Klasser er der skemalagte lektietimer. Og der tilbydes
lektiecafe på mellemtrinnet. Der aftales evt. individuelle forventninger til
lektiebyrden, hvis der er bestemte hensyn som i perioder skal tages for barnets
bedste. Det er vigtigt, at der er lavet aftaler om dette mellem hjem og klasselærer.
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