Om pligten til forældretilsyn
Forældretilsynet er kun et af flere tilsyn. Skolen er også underlagt eksternt / kommunalt tilsyn.
I Undervisningsministeriets Vejledning om undervisningspligtens opfyldelse på friskoler står der
om forældretilsynet (i uddrag):
- Tilsynet med skolens almindelige virksomhed påhviler hele forældrekredsen og kan ikke
uddelegeres.
- Tilsynet skal sikre, at skolen lever op til sine målsætninger, og giver en undervisning, der
står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
- Forældrekredsen beslutter selv, hvordan tilsynet udøves. Det kan ske ved at forældrene
deltager i skolens liv.
- Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinier for tilsynet.
Ovenstående er ’skal’. I vejledning findes også ’bør’:
- Forældrekredsen bør med jævne mellemrum drøfte retningslinierne for tilsynet.
- Resultatet af drøftelsen bør skrives ned og retningslinierne revideres herefter.
- Skolen bør uddele retningslinierne til forældrekredsen og forældre, der overvejer at
indskrive deres børn på skolen.

Retningslinier for forældretilsyn ved Friskolen i Hinnerup
Friskolen i Hinnerup er forældrenes skole.
Forældrekredsen gennemfører sit tilsyn med skolens virksomhed gennem aktiv medleven og
involvering i skolens dagligliv på alle niveauer og børnenes udvikling og læring gennem hele
skoleforløbet. Det påhviler os alle som forældre at udvise dette engagement, der er forankret i
skolens historie og idegrundlag.
Gennem involvering og medleven får vi indblik i undervisningens form og indhold, i skolens
almendannende virke samt normerne for samvær og omgang mellem børn og voksne – alt det, der
tilsammen danner skolelivet.
I praksis udmønter tilsynet sig ved deltagelse i
-

Undervisning (døren er altid åben)
Familiegruppemøder på lag og årgang med fremlæggelse af årsplaner mm., der refererer til
skolens beskrivelse af del- og slutmål
Øvrige forældremøder
Forældresamtaler (to gange årligt)
Fællessamlinger
Udstillinger, koncerter, drama etc. efter temaforløb
Omverdenspraktik
Børnepasning
Lejrture (lillegruppen)
Debatdage (f.eks. pædagogisk debat)
Arbejdsgrupper
Fælles Livølejr
Sommerfest og bazar

og underretning gennem
-

Børnenes oplevelser
Dagbøger og målsedler
Rapporter og andre fremlæggelser efter projektforløb
Nyhedsbreve fra lærere/skole
Skolebladet FriNyt
Resultater af 9. klasses afgangseksamen
Løbende samtaler med kontaktlærer

Retningslinierne for forældretilsynet udleveres til kommende forældre i forbindelse med
indskolingsaktiviteterne og præsenteres på familiegruppemøderne ved skoleårets begyndelse. De er
tillige tilgængelige på skolens hjemmeside.
Retningslinierne drøftes og revideres mindst hvert fjerde år i forbindelse med skolens
generalforsamling.
Beskrivelser af del- og slutmål forefindes på skolen og vil blive lagt ud på hjemmesiden.

Således drøftet og vedtaget af forældrekredsen april 2008.

