Samarbejdsaftale
Vesthimmerlands Kommune og Skole og Forældre
Med mulighederne i samskabelsen er det naturligt at udvikle på medborgerskabet i forhold til
folkeskolen. Rigtig mange borgere i Vesthimmerlands Kommune er forældre til børn i folkeskolen,
så mulighederne er mange. Med denne aftale vil Vesthimmerlands Kommune og Skole og
Forældre nytænke frivilligheden i folkeskolen gennem proaktiv forældreinddragelse.
Denne samarbejdsaftale tager sit
udgangspunkt i ønsket om at folkeskolerne
og forældrene skal styrke samarbejdet.
Effektivitet
og trivsel

Forældrene skal inddrages i langt højere
grad end de bliver i dag, og dermed aktivt
blive en ressource til at gøre folkeskolen
endnu bedre, og sikre at alle elever bliver
så dygtige som de kan.

1. trin

Levende
demokrati
Velfærdsinnovation...
Mere og bedre
skole for pengene

• Høring
• Information og
legimitet

Gode rammer, samt motiveret og veluddannet

2. trin

• Tidlig inddragelse
• Nye ideer og viden
• Bedre beslutninger

personale er motoren, men forældreinddragelse er
afgørende for børns læring.
At få dygtigere børn i skolen og mindske betydningen af

3.trin

• Samarbejde
• Innovation
• Social kapital
• Bæredygtighed

den sociale arv, som er den opgave folkeskolen har, kan
ikke lade sig gøre uden at forældrene inddrages.
Inddragelsen kan nytænkes. Det er ikke så svært at
styrke samarbejdet, hvis alle ændrer lidt på den vante
praksis og tænker i nye baner.

Det første mål med denne samarbejdsaftale er at
sikre en enkel og koordineret organisering af det
frivillige arbejde, der gør det muligt at rekruttere,
understøtte og udvikle engagerede forældre fra
klasseniveau til kommunalt niveau.
Samarbejdsaftalen skal videreudvikle kontakten og
relationen mellem forældre, kontaktforældre,
klasseforældreråd, forældre i skolebestyrelsen, Skole og Forældres lokalafdeling og kommunens
politiske samt forvaltningsmæssige aktører. En reel kompetenceudvikling af parterne er nødvendig
og derfor en del af denne aftale.
Det andet mål er at mobilisere de enkelte forældre
som en proaktiv ressource i både hverdagen såvel
som i udviklingen af de enkelte folkeskoler.
Samarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune
og Skole og Forældres lokalafdeling skal gøre det
muligt for lokalafdelingen, i samarbejde med de
lokale skolebestyrelser at understøtte de
udviklingsønsker og behov, der er dels hos forældrene på den enkelte folkeskole, dels i forhold til
den udvikling der initieres af kommunen i forhold til alle skolernes forældre. Innovation og
entreprenørskab skal
understøttes af idedeling og
kompetenceudvikling, og
dette skal derfor
Sammenhængskraft

understøttes af denne
aftale.

Civilsamfund

Formålet er således at
udvikle folkeskolen ved at
integrere engagerede,
kompetente og proaktive
forældre - at civilsamfundet
får en rolle i folkeskolen.

Kommunen

