– online magasin for forældre til børn i folkeskolen

SKOLEBESTYRELSENS HÅNDBOG
Dette er håndbogen, som er udarbejdet af skolebestyrelsernes
egen organisation, Skole og Forældre, på baggrund af et stort antal
skolebestyrelsesmedlemmers egne erfaringer.
Skolebestyrelsens håndbog sætter fokus på, hvordan I som forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer kan få afgørende indflydelse på jeres skoles hverdag og udvikling.

Priserne er inkl. moms og ekskl. forsendelse

LEKTIER
VIRKER
IKKE
– Hvad
skal vi så?

Skole og Forældre
Telefon 3326 1721
www.skole-foraeldre.dk/butik

Tips til
sommerferien:
Verden er
fuld af læring

Forskere:
Nytænk
lektierne
Gode råd fra
Lola Jensen
Blågård Skole:
Elever elsker
familieopgaver

TJEN 10.000 KR.
TIL KLASSEKASSEN

Interview

Hvad er det nyeste indenfor
effektiv undervisning?
Kunne I bruge et ordenlig boost til klassekassen?
Nu kan I tjene mange penge ved at sælge landslotterier
for bl.a. Røde Kors og Dansk Handicap Idræts-Forbund

Mere information på:

oplever at
elevplanen i høj
grad udvikler
deres barn

Om manglende information om
reformen til forældrene:

”Deres største bekymring er skoledagens
længde, for mange forældre tror fortsat, at
skoledagen bliver meget længere, end den
rent faktisk gør.” Berlingske 25.6.14

Lær jeres børn
at konfrontere
deres frygt

e, der lider

Om elever i 3.-4.klass

OM INKLUSION

”Som forældre skal vi
være mere bevidste om, at
vi har en rolle i at skabe
gode klassefællesskaber.
Det man normalt gør er, at
man tænker: Hvad kan vi
forældre gøre for, at vores
børn kommer til at trives
bedre i skolen. Men vi
glemmer at tænke på det
store ”vi”, altså hvad kan
vi som forældregruppe
gøre for, at vores børn
trives bedre i skolen.”
Interview i P.S. i Politiken 15.6.14

Guide:
Styrk dit barn
med mål og
feedback
af eksamensangst:

meget
får forklaret børnene
”Det er vigtigt, at vi
sig med
hele tiden skal måle
tydeligt, at man ikke
Den
ens egne mål, der tæller.
andre, men at det er
e eller
løfte alene som forældr Sønderborg:
opgave kan vi hverken
vægt på
samfund lægge mindre
Bedre
skole. Og så skal vi som
pris på trivsel
sætte
et og også huske at
dem, der er nummer
det.”
med
og læring
sjovt
det
og har
dem, der bare deltager
Berlingske 16.6.14

med positiv
psykologi

Om at skære i børnechecken, hvis elever pjækker

”Hvis man har med familier at gøre, som
er udfordrede i forvejen, så udfordrer man
dem bare endnu mere ved at skære i deres
økonomi. Det er ikke en løsning. Det er meget
vigtigere at have fokus på samarbejde og
motivation. Vi skal tilrettelægge en skoledag,
som motiverer børnene, så den indeholder
elementer, de gerne vil være en del af.”
DR Nyheder 13.6.14

Masser af
inspiration, den
nyes te viden
og guides til
forældre
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Obs...

Som om det ikke var nok med
”Han er kun syv. Han kan blive kørt
over. Fare vild. Og var der ikke
stavning, gymnastikomklædnoget med at der engang var set en
børnelokker herude? Og kan
ning, skolemælk, madpakker
hans små ben overhovedet gå så langt?”
og kø i kantinen, så smed jeg
”Men, skat,” forsikrede jeg, ”han kender
jo turen. Og han skal gå
en ekstra linje på min søde
på fortorvet på samme side af vejen
hele vejen. Og hans ben virkede
kones store bekymringsliste,
ret godt sidst jeg cyklede/løb/gik tur
sammen med ham. Tror du ikke
da jeg foreslog at vores førdet går an?”
steklassesdreng, Kasper, da
Løsningen blev - som så mange andre
sagtens kunne gå hjem fra skole selv.
gange – et kompromis: Bevæbnet med en legeaftale fik vi lavet
et par test-ture, hvor knægten
Indtil nu er han troligt blevet hentet
i bil af
gik hjem sammen med en kammerat.
Det forløb uden anmærkninenten far eller mor, og det er såmænd
også
ger, så jeg udtænkte et snedigt plot:
gået fint. Men faderens hovedregning
viste
Hvis jeg nu lod ham gå hjem alene næste
hurtigt, at der var tid at vinde for begge
gang – så kunne jeg jo
parbare lade være med at sige noget til
min kone om det, før hun kom
ter, hvis han selv kunne gå hjem (jeg
er selvhjem om aftenen, og alt var gået godt.
stændig med hjemmekontor, så det
betød, at
Snedigt, ikke? Bestemt. Så jeg satte
han kunne gå hjem fra skole lidt tidligere).
i værk. Jeg startede med at få
den clearet med den egentlige hovedperson:
Hovedregning blev dog hurtigt til hovedSønnen. Han var med
på den. Med et lille forbehold:
rysten, da den blev vendt af begge
forældre
”Men hvad nu hvis du ikke er hjemme,
sammen:
når jeg kommer hjem, far?”
”Arrhmen, DET er jeg. Jeg sidder jo og
arbejder, så det skal du ikke
”Det kan han da ikke,” var min kones
input.
bekymre dig om.”
Se. Nu er det sådan, at den ene dag
har Kasper fri
kl. 13, og den anden dag har han fri
på et andet
tidspunkt.
”Det kan
Og mens jeg havde travlt med at sole
han da
mig i lyset af
min egen snedighed, havde jeg lige
ikke,” var
fået byttet om
på dagene. Så i stedet for at sidde og
min kones
arbejde derhjemme, var jeg til et møde. Lige indtil
input. ”Han
det slog mig
kl. 13.37, at Kasper sguda vist var gået
hjem
er kun syv.
kl. 13.00.
Og ganske rigtigt. Da jeg kom hvinende
ind på
Han kan blip-pladsen og lavede en Miami Vice-parkering
, sad
ve kørt over.
der en 7-årig på vippen foran vores blok
– og gloede
Fare vild.”
på mig med store øjne.
Tro mig, der blev købt aflads-is den
eftermiddag.
Og grublet over, hvordan jeg skulle
servere: ”Ja, jeg
sagde ikke noget til dig om det, men
Kasper gik alene hjem fra skole i dag, og jeg glemte
ham, så han sad ude foran en
halv time” på en måde, så jeg ikke lignede
en komplet klaphat.
For mens Kasper var den mest uanfægtede
STORT
af situationen, så fik
jeg serveret 1-sekunds-øjenbrynene.
Det borende blik fulgt op af et
hurtigt vip med brynene. Det varede
kun ét sekund, men huskes i
mange, mange timer og siger: ”Hva’
Forældrenes sagde jeg!”

Stort

TEMA om
MOBNING
og trivsel

nyeste nummer på
Forældreintra

Kun 8%

? Tjek.
skole? Tjek.
arn, jeg har forsøgt at aflevere det

BILLEDREPORTAGE FRA BOLIVIA · BONDO OG ZIEGLER KOM TIL KAFFE

NR. 2 · MAJ 2014
LANDSORGANISATIONEN
SKOLE OG FORÆLDRE

S øje med det
Hold

Nyhed:
Forældre
efterlyser mål
i skolen

B.S.

Skolebør n

Har barnet det nu også godt i skolen,
og kan han klare det hele? Det har
far og mor ofte helt forskellige syn på
– som klummeskribenten Thure
Kjær fandt ud af, da sønnen Kasper
skulle til at gå hjem fra skole. Alene.

NR. 5 · DECEMBER 2013
LANDSORGANISATIONEN
SKOLE OG FORÆLDRE

Af Mette With Hagensen,
formand i Skole og Forældre

Far til fem
i folkeskolen

-Nej, selvfølgelig kan han
da ikke gå hjem alene

Skolebørn

Sagt i
pressen

Der er ingen risiko
eller investering...

Telefon: 29 71 62 97 | Mail: info@stoetforeningen.dk | Web: www.støtforeningen.dk

Stort tema: Læringsmål

orm af en (i situationen lidt for frisk)
dre klasser.
n til Forming nede i lokale 19”, sagde
af farvekridt.
de hver tirsdag. Det står jo også på

SIGURD
BARRET

Bestil allerede nu på
www.støtforeningen.dk

Klumme

e alle sammen er henne?”
me ikke, skat. ”
abende tomt.
å højtryk og kørte en hurtig tjekliste

kyssede hurtige Kasper farvel, så jeg
hjem og hente hans gymnastiktaske.

NR. 3 · JUNI 2013
LANDSORGANISATIONEN
SKOLE OG FORÆLDRE

Stort
tema

Hvordan kan forældre forbedre
trivslen i klassen?

ænkte jeg. ”Det lykkedes og de 5 mimå jeg kunne charme mig ud af.”
min hjerne, var der en alarmklokke,
en den overdøvede på ingen måde mit
havde klaret skærene.
il gengæld, da han rykkede mig i

mod er et virvar af regler, som ikke burde
are: Få ham i skole inden klokken 8.05.
smidt en madpakke, skoletaske, udetøj
n lillebror derhjemme oven i hatten, så er
en til et forhindringsløb, som ikke bliver
reintra gemmer på små listige overrafik dén morgen.
odt. Kasper og jeg fandt formningsloøffende overbærende - klasselærerinde,
gde:
et, der skal holdes styr på, her i starten.
ældreintra at gymnastiktimen er flyttet

– hvordan får I som forældrevalgte
skolebestyrelsesmedlemer
afgørende indflydelse på jeres
skoles hverdag og udvikling?

Hvordan kan du hjælpe
dit barn til at lære mere?
Medlemspris: 169,- kr.
Pris for ikke medlemmer: 338, - kr.

Skolebørn

Skolebestyrelsens
håndbog

Der gives konkrete anvisninger på, hvordan forretningsorden, dagsordener samt mødereferater kan udarbejdes, hvordan et princip bliver til, eksempel på skolens årsplan og hvordan skolebestyrelsens
lovbestemte opgaver som fx tilsyn, ordensregler og værdiregelsæt,
ansættelser, budget og økonomi, kan håndteres.

ind til 0. klasserne, var vi kun en lille

klokke, der havde bimlet: Forældreintra.
bineret med overgangen fra at have et
have et skolebarn, var Forældreintra
mit liv, som en fis i et sæt regntøj.
r til Børnehaven er pærelet:
akket?
hele. Og han skal bare være der inden

GRATIS
til dig

Håndbogen er tænkt som et arbejdsredskab og et opslagsværk, og
har til formål på en let og overskuelig måde at give dig information
om, og svar på nogle af de spørgsmål, du vil støde på i skolebestyrelsessammenhæng, ligesom den beskriver skolebestyrelsens
forskellige roller samt de opgaver skolebestyrelsen skal løse.

AF THURE FUHRMANN KJÆR

ra”

Skolebørn

Skolebørn
NR. 3 · AUGUST 2014
LANDSORGANISATIONEN
SKOLE OG FORÆLDRE

TEMA

Uddannelsesguru:

Brug
forældrene
til feedback

Skolebørn nr2-2014 omslag final.indd

SCAN

rolle med
reformen

OG LÆS

1

Hjerneforsker:

Sæt den
teoretiske
viden i spil

Ny undersøgelse:

Signe
Lindkvist:

TV-vært

“Vi skal ikke føre
vores børn gennem
konflikterne”

Inddragelse af
forældre forbedrer
elevernes trivsel

Så stor
forskel
gør du!
Forsker:

Hvorfor er mobning
stadig et problem?

Se hvad der virker

Mobbede børn
svigtes, mens de
voksne snakker

24/04/14 12.03

Tilmeld dig og få
Skolebørn i din
indbakke

28/11/13 11.42

Nyhed:
Forældre glemmes
i nytænkningen af
undervisningen
HVAD
ERSTATTER
LEKTIERNE?
• Fagligt løft uden lektier
• Forberedelse rykker mere
• Forældre som gæstelærere
• Fælles regler i skole og hjem

Læs alle magasiner
på www.skoleborn.dk

Socialminister Manu Sareen:

“Jeg nægter at slå mig selv i
hovedet med dårlig samvittighed”
03/07/14 09.45

GRATIS MAGASIN TIL DIG

Magasinet Skolebørn udgives af Skole og Forældre, der er landsorganisation for
skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen. Det nyeste magasin er forbeholdt
forældre på Skole og Forældres medlemsskoler, men arkivet er åbent for alle.
Find det på www.skoleborn.dk

