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Håndbog for skoleforældre
Der findes ikke en håndbog for skoleforældre. Giv os et bidrag , så laver vi den.
Skole og Forældres 6.500 medlemmer er
s kolebes tyrels es medlemmer og forældre til børn
i folkes kolen. De har i flere år efters purgt en
håndbog til s koleforældre.

Du kan s tøtte os ved at give et bidrag her:

S t ø t hå nd b o g e n
Håndbogen får mange illus trationer, billeder og
faktaboks e. Den bliver enkelt at læs e og navigere i,
men teks ten dækker alle relevante
problems tillinger, s om forældre oplever gennem
hele barnets s koleliv. Det er temaer s om mobning
og trivs el, hvordan du s tøtter dit barns læring,
hvordan den gode s kole-hjem-s amtale s er ud og
hvad du s tiller op, hvis dit barn har s ærlige behov.
Håndbogen for Skoleforældre er målrettet alle
s koleforældre.

Skole og Forældre er en lille organis ation med få
midler, s å vi har ikke råd til at lave håndbogen.
Derfor beder vi om din hjælp.
Hvis du giver et bidrag til at lave en håndbog for
s koleforældre, kan du være med til gøre tus indvis
af forældre klogere på livet s om s koleforældre i
mange år fremover.
I håndbogen s kal der s tår alt det, der er godt at
vide, når man er forælder til et barn i folkes kolen.

Hv a d g å r d i n e p e n g e t i l ? Det beløb du giver
bruges til at dække Skole og Forældres udgifter til
forfatter, grafiker, illus trator, fotograf, tryk og
korrektur. Med din hjælp kan Skole og Forældre
s ikre en lav pris , s om er attraktiv for alle
s koleforældre, ogs å dem, der ikke har s ærlig
mange penge. Dine penge går derfor

Vi ved, at s koleforældre er meget interes s eret i
information om deres børns s kolegang, trivs el,
læring og hvordan de s om forældre kan hjælpe.
Hvis du s elv er forældre til et barn i folkes kolen,
kan du s ikkert nikke genkendende til dette behov.
Derfor øns ker vi at udgive en bog til alle
s koleforældre.
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til at s tyrke alle s koleforældre – og dermed ogs å
s tyrke børnene og deres s kolegang.
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