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Formål
Formålet med afdelingsråd for matrikler ved Skovvejens Skole er at medvirke til at gøre skolen synlig lokalt,
at få de gode historier frem og understøtte samarbejdet og traditionerne lokalt på matriklerne/skolerne.
Principperne for afdelingsråd er udarbejdet i skolebestyrelsen. Principperne kan lokalt tilpasses lokale
forhold, hvis der er enighed mellem ledelse og medlemmer. Uenighed løses i samarbejde med
skolebestyrelsen.
Skolebestyrelsens kompetencer er uændrede.
Afdelingsrådets funktioner kan være/ideer:
● At styrke børnenes trivsel i det lokale skolemiljø og udbrede de gode historier om skolen (brande skole
og afdeling).
● At Inddrage forældrene i skolens arrangementer
● At være bindeled til lokalforum, lokalmiljøet, til klasserådene og skolens bestyrelse
● At koordinere tiltag, der kan styrke den lokale skole og den enkelte klasse fx i forhold til skolens
mærkedage – f.eks. skolefest, idrætsdage, julearrangementer, fastelavn, motionsdag mv.
● Afdelingsrådet kan bruges som/formidle praktisk medhjælp ved afholdelse af arrangementer, fester,
foredrag, møder o. lign.
● Afdelingsrådet kan indstille punkter til skolebestyrelsen, og behandle lokale punkter uddelegeret fra
bestyrelsen fx omkring trafikforhold og andre lokale forhold.
Sammensætning af afdelingsrådet
Afdelingsråd for skolens matrikler kan sammensættes forskelligt fra matrikel til matrikel. Afdelingsrådet
tager dog afsæt i lokalt forældrevalgte fra skolebestyrelsen og den lokale ledelse.
Afdelingsrådet kan supplere sig med flere medlemmer fx gennem forældrerepræsentanter fra klasserådene
og eller suppleres med andre relevante personer efter aftale i rådet. Tillige kan afdelingsrådet suppleres
med elevrepræsentanter og evt. medarbejderrepræsentanter.
●
●
●
●
●

Afdelingens daglige leder sørger for indkaldelse til møderne i afdelingsrådet.
Afdelingsrådet aftaler selv antallet af møder, referat etc.
Valgperioden følger skolebestyrelsens valgperiode.
Udtræden sker når en valgt persons barn udmeldes af matrikelskolen/afdelingen.
Det aftales lokalt, hvorvidt der skal udarbejdes referat efter hvert møde.

Forældrerådets henvendelser til offentligheden og/eller politiske udvalg m.m. går gennem skolebestyrelsen
og skolens ledelse.
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