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Årsrapport: Mere forældreinddragelse og bedre
begrundelser
Det er vig tig t, at skolens ledelse inddrag er forældrene og g iver g ode beg rundelser, når der
opstår vanskelig heder i forbindelse med et barns skoleg ang . Det viser
Forældrerådg ivning ens årsrapport for 2018.
I løbet af 2018 havde Forældrerådgivningen knap
100.000 bes øg på hjemmes iden og 1.425
rådgivninger på enten telefon eller mail. Det vis er
en opgørels e over Forældrerådgivningens
aktiviteter for 2018. Typis k er det forældre, der
henvender s ig, når der er problemer med deres
børns s kolegang.

s ig til Forældrerådgivningen, fordi de oplever, at
de enten mangler en ordentlig begrundels e for en
afgørels e, s om s kolelederen har truffet, fordi de
ikke føler s ig inddraget i s kolens bes lutninger om
deres børn eller fordi s kolen afvis er at hjælpe
deres børn med henvis ning til, at s kolen ikke har
nogen penge.

- Jeg er meget s tolt af vores forældrerådgivning.
100.000 er blevet klogere på deres børns
s kolegang og 1.425 har fået konkret rådgivning. Vi
kan s e i vores telefons ys tem, at der er mange
flere, der ringer, end vi har kapacitet til, s å vi kunne
s agtens have rådgivet flere.
Forældrerådgivningen dækker et konkret og vigtigt
behov hos mange forældre til børn i grunds kolen,
s iger Skole og Forældres formand, Ras mus
Edelberg.

- Vejen til tilfreds e forældre går gennem
inddragels e af forældrene og at s kolen giver
ordentlige begrundels er. Det bekymrer mig, når vi
får mange henvendels er fra forældre, der s iger, at
s kolelederen henvis er til, at s kolen ingen penge
har. Skolens ledels e har pligt til at fortælle
kommunen og forvaltningen, hvis der ikke er penge
nok til at give eleverne et relevant s koletilbud. Det
duer ikke at tørre manglen på penge af på
forældrene, s iger Ras mus Edelberg.

De fles te forældre henvender

Forældrerådgivningen er
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et tilbud til alle s kolebørns forældre uans et
s koleform. Rådgivningen har eks is teret s iden
2006 og er en del af Skole og Forældre. Den er
finans ieret af Undervis nings minis teriet gennem
et drifts tils kud på finans loven.
Læs hele Forældrerådgivningens års rapport for
2018

Yderligere kommentarer: Ras mus Edelberg,
lands formand, Skole og Forældre, mobil: 23 27 05
38
Yderligere oplys ninger: Anne Klebak,
rådgivnings leder, Forældrerådgivningen, tlf.: 33 86
02 16
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