
 

 

 

Styrelsesvedtægten for Ikast-Brande kommunale skolevæsen vedtaget d. 

05.02.07: 

§ 28 stk. 4 

For hver SFO oprettes et forældreråd. Forældrerådet er lokalt hørings- og 

interesseorgan for skolens bestyrelse i forhold til skolens SFO. Skolebestyrelsen 

beslutter forældrerådets sammensætning og hvordan valg til forældreråd 

afvikles. Forældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

Forretningsorden for Broens Forældreråd. 
Forretningsordenen er godkendt af Engesvang Skoles bestyrelse d. 2.11.2010 

 

Forældrerådets sammensætning: 

1. Forældrerådet består af 3 forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer (også 

suppleanter kan vælges), en SFO medarbejder (vælges blandt SFO personalet, 

hvis personalet ønsker det), Broens souschef samt SFO lederen. (jf. 

Skolebestyrelsens beslutning). Der kan ad hoc inviteres andre ved drøftelse af 

specifikke emner. 

2. Forældrerådet vælges for 2 år af gangen 

3. Forældrerådet vælges på det første skolebestyrelsesmøde efter valg. 

 

Forældrerådets ansvarsfordeling: 

1. Blandt forældrerådets forældrevalgte medlemmer vælges en Formand. 

2. Formanden vælges på forældrerådets første møde. 

3. Formanden repræsenterer forældrerådet udadtil samt påser, at de forhold 

der kræves i vedtægt og forretningsordenen overholdes. 

4. Forældrerådets mødeleder vælges ved første møde.  

5. SFO lederen er ansvarlig for at indsamle punkter til dagsorden, lave og 

udsende dagsorden samt skrive referat. 

6. Formidling fra forældrerådet til skolebestyrelsesmøderne går på skift blandt 

de forældrevalgte. 

 

Forældrerådets fokusområder: 

1. jf. styrelsesvedtægten er forældrerådet et hørings- og interesseorgan. 

2. Ved ansættelser på Broen, indgår forældrerådet, som udgangspunkt, som 

forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen. (se de vedtagne principper for 

ansættelser på Engesvang Skole)  



3. Budget. 

4. Debatter omkring Broens udviklingsfelter.  

5. Debatter omkring pædagogisk praksis. 

6. At være garanter for at skolebestyrelsens principbeslutninger er tilpasset 

fritidsdelen. 

 

Forældrerådets beslutningsprocesser: 

1. Forældrerådet er beslutningsdygtig, når 2/3 af rådet er til stede. (det 

understreges, at forældrerådet er et interesse- og høringsorgan for skolens 

bestyrelse) 

2. Er der uenighed i en beslutningsproces, videregives beslutningen til 

skolebestyrelsen, der i alle tilfælde, har den endelige beslutningskompetence. 

  

Forældrerådets mødevirksomhed: 

1. Der afholdes fast møder kvartalsvis i månederne februar, maj, august & 

november. 

2. Møderne aftales for et skoleår af gangen, på det første møde efter 

sommerferien 

3. Hvert møde er af 2 timers varighed. 

4. Hvis 2/3 af forældrerådet ønsker det, indkaldes der til et ekstraordinært 

møde. 

 

Dagsorden & referater: 

1. Senest 14 dage før forældrerådsmøderne indsamles punkter til dagsordenen. 

2. Senest en uge før forældrerådsmøderne udsendes dagsordenen. 

3. Referat sendes til forældrerådsmedlemmerne til godkendelse efter hvert 

møde. 

 

 

 

 

 


