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Princip for Bøgens forældrerepræsentanter: 
 
 

§1 stk.a:  I Bøgen er der oprettet et SFO råd. Rådet består af 2 repræsentanter fra hver af 

årgangene i årgang 0.-3.klasse. Formålet med rådet er at det kan inspirere og komme 

med udtalelser, specifikt vedrørende Bøgen, til skolebestyrelsen. Rådet er et dialog 

forum for forældre og personalet i Bøgen. 

 

§1 stk.b:  Forældrerepræsentanterne vælges blandt medlemmerne af trivselsrådene på det første 

forældremøde i klassen (frist 30.september). Navn, mailadresse og tlf.nr afleveres til 

klassens primærpædagog samme aften, så samarbejdet kan igangsættes. 

Skulle der i et trivselsråd ikke være forældre med børn i Bøgen opfordres der til, i 

klassen, at vælge en repræsentant, med barn i Bøgen, for at styrke samarbejdet mellem 

skole- og fritidsdelen. 

 

§1 stk.c: I forældrerepræsentantmøderne deltager, ud over forældrene, lederen i Bøgen, 

souschefen og en repræsentant fra skolebestyrelsen. 

 

§2 stk.a:  Lederen i Bøgen indkalder senest 4 uger efter modtagelse af alle 

forældrerepræsentantnavnene til første forældrerepræsentantmøde. På dette møde 

fastlægges årets 4 mødedatoer, og der udarbejdes en liste over alle 

forældrerepræsentanterne. Denne liste hænges op på Bøgens opslagstavle, ligesom den 

også kan ses på forældreintra. 

 

§2 stk.b:  Forældrerepræsentanterne afleverer senest 1 uge før de fastlagte møder, 

dagsordenpunkter til Bøgens leder, som udarbejder endelig dagsorden og mailer denne 

senest 3 dage før møderne via forældreintra. Hvis der til et møde ikke er indkommet 

dagsordenpunkter aflyses mødet. Dette meddeler lederen af Bøgen senest 3 dage før 

mødet via forældreintra. 

 

§2 stk. c: Lederen af Bøgen er mødeleder. Der vælges en referent, der er ansvarlig for, at 

mødereferatet kan ses på forældreintra, således at personale, forældrerepræsentanter og 

øvrige forældre med børn i Bøgen, til enhver tid kan orientere sig om møderne. 

 

§3 stk.a: Bøgens forældrerepræsentanter har ingen besluttende myndighed, men har mulighed 

for at debattere og komme med kommentarer, ideer og forslag til Bøgens dagligdag. 

Feks: 

 Samarbejde mellem skole og sfo 

 Samarbejde med forældre 

 Samarbejde med andre institutioner 

 Bøgens rolle i lokalsamfundet 



Bøgen   
Bøgevej 10 

9670 Løgstør 

Tlf.: 99 66 85 90  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 Emner fra børnenes hverdag. Feks: Omsorg, sundhed, social 

tryghed og udfordring, sorg og krise, leg og læring. 

 Primærpædagogens deltagelse i skolearrangementer/aktiviteter 

 Samtidig har SFO-rådet mulighed for at komme med forslag til 

skolebestyrelsen.  

 

 I sidste ende ligger beslutningskompetencen i forhold til Bøgen hos skolebestyrelsen. 

 

 

Godkendt den 2.marts 2015    

 


