Organisation
Vid vårterminens föräldramöte utses
kontaktföräldrar i varje klass. Att så
sker ansvarar respektive mentor.
Kontaktuppgifter måste vara
uppdaterade på InfoMentor, det
ansvarar du som förälder för. Skolans
sekreterare sammanställer listan över
årets kontaktföräldrar.
Inför varje år ska fyra fasta träffar för
alla kontaktföräldrar vara bestämda. De
fasta träffarna bör användas för att
diskutera övergripande frågor på skolan,
lämna synpunkter samt idéer för skolans
utveckling. Vanligen består varje möte
av ett tema och leds av skolledning
tillsammans med någon av skolans
pedagoger.
Att program finns för
kontaktföräldramötena ansvarar
skolledningen. Förslag till
programpunkter och/eller teman från
kontaktföräldrarna tas upp på möte eller
mailas till rektor@vibyskolan.se.

Möten 2017-2018
25/9
27/11
12/3
23/4

Vi startar mötena kl. 18.30,
kvällsfika med smörgås
finns från kl. 18.15.

Vi ses!
Hälsningar
Jenny och Christine

Till dig som är
kontaktförälder på
Vibyskolan

Rådgivande, bollplank och
kommunikationstråd.
Kontaktföräldrar ska finnas i Vibyskolans
alla klasser. Syftet med detta är att göra
det möjligt för föräldrar till barn på
Vibyskolan att vara delaktiga skolans
verksamhet. Nyttan för de föräldrar som
är aktiva är att de får större insyn i skolans
verksamhet samt möjlighet att diskutera
och påverka denna.
Uppgifterna för kontaktföräldrarna kan i
stora drag delas in i
1. Deltagande i Kontaktföräldramöten
och därmed rådgivande, bollplank
och kommunikationstråd mellan
skola och föräldragruppen i
klassen.
2. Sociala uppgifter i klassen och vid
behov en kommunikationstråd
inom klassen.

Kontaktföräldramöten

Sociala uppgifter i klassen

För att skolans ledning och
samordningsgrupp ska kunna fånga upp
idéer och diskutera viktiga frågor träffas
kontaktföräldrar och skolledning vid fyra
tillfällen varje läsår. Tanken är att det ska
finnas gott om tid för att diskutera och få
kunskap om skolans arbete och
utformning. Dessa möten har en
rådgivande funktion då beslut fattas av
skolans ledning eller styrelse.

Klassens kontaktföräldrar kan planera
aktiviteter för klassen. Det kan vara bra
att fördela olika uppgifter såsom
exempelvis ev. klassfester och
gemensamma aktiviteter. Deltagandet i
olika aktiviteter kan mycket väl fördelas
på andra föräldrar än de som är
kontaktföräldrar.

Kontaktföräldrarna är kontakten mellan
klassen och skolledningen i samband med
dessa möten. Före ett kontaktföräldramöte
tar man kontakt med övriga klassföräldrar
alternativt sin föräldragrupp för att fånga
upp frågor och/eller funderingar från
gruppen. Dessa tas sedan med till mötet.
Frågor och funderingar kan vara av allmän
karaktär men också tillhöra det tema som
hör kvällen till. Efter ett möte har
kontaktföräldern i uppgift att föra vidare
information från mötet till klassens
föräldragrupp.
Kontaktuppgifter till din klass hittar du via
InfoMentor.

I de fall frågor uppstår kan föräldrar i
klassen vända sig direkt till mentor eller
skolledning. Alternativt kan man vända
sig till sina kontaktföräldrar om man
föredrar detta, som då vidarebefordrar
information till skolledning och lärare.

