Engagér forældrene
Synliggør skolebestyrelsens resultater
Mange forældre har svært ved at gennemskue, hvad det egentlig er for et arbejde, der foregår i skolebestyrelsen, mens andre kan være skeptiske over for, om skolebestyrelsen reelt har indflydelse på skolens
virksomhed. Synliggør skolebestyrelsens arbejde og resultater med konkrete eksempler:
• Giv et kort og konkret overblik over de resultater, som skolebestyrelsen har opnået i det sidste år
• Giv konkrete eksempler på, hvad skolebestyrelsen skal arbejde med fremadrettet
• Synliggør hvad I er med til at bestemme i skolebestyrelsen
• Synliggør hvem I er i skolebestyrelsen: valgplakater, deltag i fællesarrangementer eller byd
forældrene velkommen en morgen
Skab åbenhed om skolebestyrelsens arbejde
På den lange bane kan I overveje at synliggøre skolebestyrelsens arbejde ved at:
• Bruge forældreintra: Fx en månedlig info om jeres resultater
• Være synlig: send ofte nyhedsbreve, bland jer i debatten (både internt på skolen og lokalt i
nærmiljøet) og deltag i forældremøder
• Invitere interesserede forældre til konkrete punkter på jeres møder. Inviter i det hele taget
forældrene til at være en del af løsningen på konkrete udfordringer, som I arbejder med
Skab tryghed omkring det at være medlem at skolebestyrelsen
Det skal være trygt at gå ind i arbejdet i skolebestyrelsen:
• Gør det klart, hvad arbejdet går ud på
• Vis at den afgående skolebestyrelse hjælper med vejledning og sparring til de nyvalgte
medlemmer
• Afhold forskudt valg, så der altid er en god blanding af erfarne og nyvalgte medlemmer
• Synliggør at alle kan bidrage med noget alt efter deres baggrund og erfaringer
• Gør opmærksom på muligheden for tolk til skolebestyrelsens møder
Mange forældre undlader at stille op, fordi de frygter, at skolebestyrelsesarbejdet tager for meget tid.
Udnyt tiden effektivt, for eksempel ved at:
• Samarbejde med skoleledelsen om, at de tager sig af noget af det tunge læse- og skrivearbejde
• Prioritere emnerne, så I altid drøfter det vigtigste først (få eventuelt skoleledelsen til at hjælpe)
• Holde formøder forud for skolebestyrelsesmøder, hvor I sammen kan forberede jer
• Melde jer til kurserne i skolebestyrelsesarbejdet

www.kk.dk/skolebestyrelse

Den direkte dialog og kontakt
Direkte kontakt og dialog mellem jer og den øvrige forældregruppe virker bedre og engagerer mere end
for eksempel opslag på skolen eller Forældreintra. Direkte kontakt og dialog kan for eksempel ske ved
at:
• Afholde valgmøder med konkrete aktiviteter, for eksempel morgenmad eller fælles madlavning
• Være til stede ved forældrearrangementer (forældremøder, kontaktforældremøder, skole-hjemsamtaler, skolelørdage eller møde for kommende 0. klasser)
• Kombinere det årlige forældremøde, hvor skolebestyrelsen aflægger beretning, med valgmøde
• Altid at have infomateriale klar, som I kan give forældrene. Det kan også bare være en
henvisning til, hvor man kan finde mere info om skolebestyrelsesvalget og skolebestyrelsens
arbejde.
Brug kontaktforældrene aktivt
Kontaktforældrene er en værdifuld medspiller i forhold til at synliggøre og engagere forældrene i skolebestyrelsesvalget. Kontaktforældrene kan for eksempel bruges til at:
• Sprede viden om skolebestyrelsesvalget i de enkelte klasser
• Skabe kontakt til forældre, der kunne være interesserede i at stille op til skolebestyrelsesvalget
• Bidrage og indgå i valgkampagnen – brug deres viden og erfaring til at målrette kampagnen.
Skolelederens rolle
Det er afgørende, at skoleledelsen markerer valget og understøtter skolebestyrelsens arbejde med at engagere forældre. Det skal være tydeligt for alle forældre, at skoleledelsen betragter skolebestyrelsen som
en vigtig samarbejdspartner. Lærere og skoleledelse kan også være med til at skabe kontakt til
potentielle kandidater blandt forældrene.
Hvad tænder forældrene?
Tænk strategisk når I skal engagere forældrene. Det er som oftest det nære og det konkrete, som kan få
forældrene op af stolen, for eksempel:
• Arranger et debatmøde om konkrete emner, som vedrører skolens og elevernes hverdag. Benyt
anledningen til at synliggøre skolebestyrelsens rolle i disse emner
• Se på hvilke diskussioner eller henvendelser fra forældre, I har haft og start en debat med
udgangspunkt i, hvordan skolebestyrelsen kan få indflydelse på konkrete løsninger
• Arbejd med at tydeliggøre, hvordan skolebestyrelsens arbejde har en direkte forbindelse til
trivslen og læringsmiljøet på skolen og det enkelte barn. Understreg at et godt socialt miljø har
direkte betydning for den enkelte elevs trivsel og læring
Brug alle tilgængelige medier
Det gælder om at møde forældrene dér, hvor de er i forvejen. Vær derfor aktiv på de sociale medier, på
Forældreintra og så videre. Brug så mange medier som muligt – også de traditionelle som f.eks. pjecer
og opslag.

