Föräldrarepresentantens syfte och uppgift
Syfte
Som föräldrarepresentant sitter man med i Skolans Styrelse, och har därmed
möjlighet att påverka skolans beslut, vi jobbar hela tiden för att utveckla och
förbättra skolan och skapa en positiv och berikande framtid för våra barn.
Uppgift
Närvara vid skolans styrelsemöten. Styrelsemöten hålls fyra gånger per år, vilket
innebär ett möte per termin. Mötena är informella och hålls på olika ställen i Sydney,
t.ex. i Sydney CBD, Randwick eller Manly på kvällstid. Om man inte kan närvara får
man försöka att skaffa en ersättare eller lämna återbud. Vi har en
föräldrarepresentant från varje klass, ca 15 st totalt. Man åtar sig uppgiften ett år i
taget, alla föräldrar skall ges möjligheten att vara föräldrarepresentant.
Kommunicera med lärare och föräldrar innan styrelsemötet för att ta reda på om det
är något som behöver tas upp inom styrelsen. Förmedla viktiga beslut tillbaka till
läraren och föräldrarna i klassen.
Bidra till att skapa en gemenskap och samhörighet i klassen, speciellt mellan
familjerna i klassen och läraren, men även gentemot skolan i allmänhet.
Vara behjälplig vid större gemensamma arrangemang som Svenska Skolans Dag,
temadagar, lucia och lägret, i samarbete med läraren och andra föräldrar.
Göra reklam för skolan i närområdet och informera nya svenska familjer som man
stöter på om svenska skolan, all info finns på hemsidan
www.swedishschoolinsydney.org.au
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De flesta barn uppskattar när föräldrarna engagerar sig i deras skolgång och aktiviteter.
Nedan är några förslag för att öka gemenskapen och göra det roligare att gå till skolan.
Lek i hop på rasten, hoppa hopprep, hoppa twist, ta med en fotboll
Fika ihop med lärare och elever på rasten
Byt böcker, tidningar, dvd med varandra
Samåk till lektionerna, vill man ha ett körschema?
Närvara vid temadagar, lucia och skolans läger
Umgås om möjligt med svenska familjer på fritiden, barn lär så mycket genom lek
Prata svenska med barnen hemma, spela spel, läs och titta på svensk film tillsammans
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