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Hvad er en forældrerepræsentants (FR) opgave
Forældrerepræsentantskabsmøder
Juridisk set er en forældrerepræsentants (FR) rolle, alene at være med til årligt at vælge to medlemmer til
skolens bestyrelse. Dette i overensstemmelse med skolens fundats samt valgregulativ.
Uden for skolens fundats har det dog været kutyme at bede de valgte repræsentanter om også at være skolens
dialogpartnere, hvilket sker bl.a. ved, at gruppen af forældrerepræsentanter indkaldes til møder med skolens
ledelse op til 3 gange, jævnt fordelt på skoleåret.
Disse møder er opdelt i 2 afdelinger. Første afdeling er organiseret således, at forældrerepræsentanterne mødes
med skolens ledelse i 2 timer for at modtage orienteringer og/eller oplæg til debat og dialog omkring skolens
praksis, studie/ordensregler eller forhold, som er beskrevet i skolehåndbogen.
Skolen ønsker enten forståelse for sin praksis og støtte til gennemførelsen heraf, eller input til justeringer af
samme. Herfor vil input fra FR i nogle tilfælde kunne have meget konkrete effekter på skolens praksis, i andre
tilfælde knapt så konkrete, men debatten og skolens høring af FR og omvendt, er af stor betydning. Punkterne
der tages op på møderne følger såvel et årshjul, ligesom at de kan tages op på foranledning af skolen eller af
forældrerepræsentanterne qua aktualitet.
Anden afdeling af mødet er reserveret til en friere arbejdsform, hvor emner fra første del kan yderligere
behandles efter behov, eller tiden kan være afsat til workshop møder, hvor FR kan være samlet eller fordelt i
arbejdsgrupper, der berører aktuelle emner over kost, beklædning, fritid, elevgårde m.m.
Forældrerepræsentanterne opfordres til at kontakte klassens forældre inden møderne for at få yderligere input
til punkter af mere generel karakter (se dog nedenfor omkring henvendelser til skolen). Rektorkontoret kan
delvist være behjælpelig med at skabe kontakt forældrene imellem, dog med de begrænsninger
persondataloven foranlediger. Rektorkontoret kan ikke udsende materiale m.m. for de enkelte FR til klasser.
Forældrerepræsentanten koordinerer, at forældre kan mødes i et klasselokale forud for baller på skolen, hvor
forældre er inviteret i fald, forældregruppen ønsker dette.
FR er klassens forældres repræsentant over for skolen og skal følgelig sikre sig, at han/hun afholder sig fra at
tage udgangspunkt i eget barn og dettes oplevelser på skolen. Generelt er det af største vigtighed, at der på FRmøderne ikke bliver diskuteret enkeltpersoner, ligesom der heller ikke skal diskuteres enkelte sager eller
elever.
Der udsendes et referat af mødet til alle forældre - også en engelsk sproget udgave til forældre i IB.
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Henvendelser til skolen
Det anbefales, at den enkelte forælder selv direkte henvender sig vedrørende spørgsmål om undervisning, m.m.
til den pågældende lærer eller sovesalslærer, og får løst evt. tvivlsspørgsmål, m.m. på så lavt et niveau som
muligt og ikke gør sådant til genstand for FRs behandling.
FR kan dog i enkelte tilfælde blive involveret i en henvendelse fra en eller flere forældre. Det forventes i
sådanne tilfælde, at FR sikrer, at sådanne henvendelser går videre til den relevante person, som kan være
læreren, lederen, sovesalslæreren eller Rektor. FR er m.a.o. ikke sagsbehandler, det er til alle tider skolen.
Det er afgørende, at FR modvirker rygtedannelser, så derfor er det vigtigt hurtigt at ekspedere sager videre til
de relevante ansvarlige personer.
Det anbefales, at man læser sidste års referater igennem https://herlufsholm.dk/elever-og-foraeldre/, så man
kan se, hvad der er blevet drøftet, og hvad der er blevet ændret, taget til indtægt, m.m. forud for årets møder.

Mikkel Kjellberg
Rektor
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