Trivselsråd på Voerladegård Skole
Tidligere havde skolen forældreråd. Forældrerådenes væsentligste opgave var dengang, at lave
nogle arrangementer for klassen hen over skoleåret. I Skanderborg Kommune ønsker man at gøre
brug af materialet ”Forældrefiduser.dk”. Tanken bag materialet er, at flere – og gerne alle forældre er aktive i planlægningen af arrangementer, idet et tættere, omsorgsfuldt og inkluderende
samarbejde forældrene imellem understøtter et trivselsfremmende miljø blandt børnene.
Alle forældre har et ansvar og en opgave ind i hele gruppens trivsel. De valgte trivselsrødder har et
særligt ansvar.
Vi har 3 trivselsråd på skolen. Et i Lilleteam, et i yngste Storeteam og et i ældste Storeteam.
Et Trivselsråd består af 4-6 forældre. Der vælges nye trivselsråd hvert år ved skoleårets start på det
første forældremøde i august-september. Det er hensigtsmæssigt at enkelte forældre er gengangere,
men lader det sig ikke gøre, må en fornuftig overlevering gives.
Det afgående Trivselsråd har opgaven med at få valgt et nyt Trivselsråd:
a. Man har overblikket over hvem der er gået ud og hvem, der gerne vil fortsætte
b. Man laver en kort evaluering på de afholdte arrangementer
c. Man har talt med teamets lærere forud for forældremødet:
- Evt. kommende skoleture, hvor der kan blive brug for assistance
- Måske har personalet et ønske/en ide til særlige arrangementer….f.eks en styrkelse af
relationerne i pige-gruppen og lign.
- Andet
d. Man har et bud på nye arrangementer, men med plads til at nye medlemmer kan få
indflydelse herpå

- Trivselsrådet er tovholder på en aktivitetsgruppe, der skal arrangere et arrangement og sikre at
arrangementet bliver til noget
- Trivselsrådet har ansvaret for klassekassen⃰ og at hvert barn indbetaler 100 kroner ved indtræden i
et team. Dvs. man som forældre på Voerladegård Skole kommer til at betale 300 kroner under
barnets
skolegang.

- Trivselsrådet kan bruges af skolebestyrelsen ved forespørgsler forud for eventuelle beslutninger.
Hvis skolebestyrelsen ønsker at indkalde et repræsentativt udsnit af forældre, kan Trivselsrådene
indkaldes til et møde.

- Trivselsrådet bruges af personalet til uddelegering af praktiske opgaver – f.eks. til forårsfesten,
arrangementer, forud for forældremøde (kaffe mm.), ved forespørgsel om forældrekørsel mm.

- Trivselsrødder kontakter nye forældre. I Lilleteam ved rullende skolestart, hvor skolesekretæren
skriver til et medlem i Lilleteams Trivselsråd og de fordeler ”de nye” forældre imellem sig.
Ligeledes informeres et medlem i yngste- og ældste Storeteams trivselsråd, når en ny elev er
startet.

- Trivselsrådet har, i samarbejdet med personalet, en særlig opmærksomhed rettet mod enkelte
børn/familier, som har brug for en udstrakt hånd i forhold til at få barnet med til de fælles

arrangementer. Man forventer ikke, at man som trivselsrod gør noget, man ikke selv har mod på
eller lyst til.

- Når skolen har ”en forældrebank” er trivselsrødderne tovholdere på at nye forældre får udfyldt
disse.
Særligt for Lilleteams Trivselsråd: Den blå bog med alle børn og forældre er meget værdifuld for
nye elever, som ruller ind i løbet af skoleåret, og deres forældre. Ikke mindst, når det er ens første
barn, som begynder i skole. Bogen ajourføres en gang om året – de børn, som er rykket op i yngste
Storeteam skal ud og de børn, der er kommet til, skal ind. Trivselsrådet er ansvarlig for at bogen
bliver ajourført (evt. ved uddelegering til særligt kyndige forældre)
⃰ penge i klasseklassen kan bruges til f.eks.: betaling af is, når børnene er på udflugt, bolde,
sjippetove til frikvarterene, (delvis) betaling af forældrearrangerede arrangementer i teamet, gave til
en lærer ved barsel, fratræden mm.

