FORÆLDREFORENINGEN VED
HVINNINGDALSKOLEN
INFORMATIONER OM
FORÆLDREFORENINGEN VED HVINNINGDALSKOLEN
Forældreforeningen er en forening for forældre med børn på Hvinningdalskolen, hvis hovedformål er at styrke det sociale og pædagogiske
samarbejde mellem skolen og hjemmet.
Dette mål søger foreningen at nå ved:
−
−
−
−
−

at arrangere en høstfest for 0.-2. klasse med forældre og søskende.
at arrangere en årgangsfest for 3.-5. klasse.
at afholde efterårsbanko.
at give tilskud til ekskursioner med et pædagogisk/fagligt indhold.
at give tilskud til Blå Mandag for konfirmander.
at give tilskud til skolens fødselsdag.
at deltage i samarbejde med klasserådene, skolebestyrelsen samt
skolens ledelse,
− at modtage nye elever i forbindelse med skoleindskrivning
Kontingentet for medlemskabet er kr. 200,00 pr. familie og opkræves én
gang årligt. Det skal understreges, at kontingentet og eventuelt overskud
fra arrangementer udelukkende går til ovennævnte formål.

SLUT OP OM FORÆLDREFORENINGEN –
DET GAVNER DIT BARN.
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Arrangementer som Forældreforeningen står for:
Høstfest:
Høstfesten afholdes oftest en fredag i september og er for 0. - 2. klasses elever,
forældre og søskende.
Der er fællesspisning og senere discomusik så både børn og voksne får hyggelig og
sjov aften.
Al overskud fra dette arrangement går til opfyldelse af foreningens formål.
Efterårsbanko:
Banko afholdes i forbindelse med Mortens Aften og henvender sig til alle skolens
elever, søskende, forældre og bedsteforældre.
Der er mulighed for at vinde ænder som hovedgevinst, og der er sidegevinst hver
gang, så rigtig mange går hjem med en succesoplevelse, og alle går op i spillet med
liv og sjæl.
Forældrebanken hjælper os med at bage kager, som sælges sammen med sodavand, øl
og kaffe/the mv..
Arrangementer som Forældreforeningen yder tilskud til:
Som nævnt tidligere er et af foreningens formål at give økonomisk støtte til skolens
enkelte klasser (maks. ca. 1.500 kr. pr. klasse pr. skoleår), hvilket vi har mulighed for
via foreningskontingentet og overskuddet fra de enkelte arrangementer.
Betingelserne for at opnå tilskud er følgende:
−
−
−
−

at der indsendes en skriftlig ansøgning indeholdende beskrivelse/program over
arrangementets indhold
at arrangementet har et pædagogisk/fagligt islæt
at arrangementet er for hele klassen
at der ikke er tale om et arrangement, hvor Forældreforeningen i forvejen er
involveret
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Det bør dog nævnes, at foreningen hvert år giver tilskud til:
−
−
−
−

Blå Mandag for konfirmanderne, hvis de vælger at komme til Silkeborg og spise
aftensmad.
Skolens fødselsdag.
9. klassernes Norgestur (30.000 kr).
9. klassernes afslutning

I forbindelse med tilskuddet til Norgesturen, har Skolebestyrelsen og
Forældreforeningen bedt om, at der fra hver årgang 7., 8. og 9. vælges én
kontaktperson, som stiller op som medlem eller suppleant til bestyrelsen og som
stiller sig til rådighed ved de forskellige arrangementer, som Forældreforeningen
laver. Dette vil betyde, at Forældreforeningen altid er sikret fremtidig beståen, idet
der vil være mindst 1 forældre fra de 3 årgange, som er medlem af bestyrelsen. Det
opfordres til at det er en forældre fra de nedsatte Norges lejrskoleråd, der er
repræsenteret.
Betaling af tilskud ydes almindeligvis ved fremsendelse af kvittering. Efterfølgende
beder vi om at der kommer et indlæg på skolens hjemmeside, så det bliver synligt,
hvad Forældreforeningen støtter.
Ansøgning om tilskud sendes til Forældreforeningens kasserer:
Hanne Hald på mail: foraeldre.hvinningdalskole@gmail.com
Samarbejde med klasserådene, skolebestyrelsen samt skolens ledelse:
Forældreforeningen bestræber sig på at inddrage skolens ledelse, klasserådene og
skolebestyrelsen i foreningens aktiviteter.
Forældrebanken:
Forældreforeningen har oprettet en Forældrebank, som består af forældre, der hjælper
til med det praktiske arbejde i forbindelse med afvikling af vores arrangementer, bl.a.
opstilling af borde/stole eller bagning af kager eller boller.
Hvis du er interesseret i at stå i Forældrebanken, kan du tilmelde dig på vedhæftede
blanket og aflevere den på skolens kontor eller sende den til Forældreforeningen.
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--------------------------------------------Kontingent til Forældreforeningen:
Kontingentet er 200,- kr. pr. familie og opkræves een gang årligt. Beløbet bedes
indbetalt hurtigst muligt på konto: 7242 115361-9
Skriv gerne navn(e) og årgang(e) i beskedfeltet.
-------------------------------------------Bestyrelsesarbejde i Forældreforeningen:
Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på foreningens
generalforsamling for en 2 årig periode. Bestyrelsen holder møde ca. 4 gange årligt i
forbindelse med planlægning af de enkelte arrangementer.
Forældreforeningen har en telefon der kan benyttes UNDER arrangementerne, hvis
der skulle opstå behov herfor - Tlf. nr. 93 92 38 88
Al henvendese til Forældreforeningen skal ske på mail:
foraeldre.hvinningdalskole@gmail.com
Bestyrelsesmedlemmer:
Formand
Lene Thomsen
Kasserer
Hanne Hald
Sekretær
Anette Trads
Meninge medlemmer
Birgit Skorstensgaard
Camilla Almosetoft
Suppleanter
Karen Nørby
Revisor
Susanne Kongerslev Andersen
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Ja tak, jeg vil gerne stå i FORÆLDREFORENINGENS

FORÆLDREBANK
Navn:

__________________________

Adresse:

__________________________

mobilnr:

__________________________

Klassetilknytning: __________________________
E-mail:

__________________________

Jeg vil gerne hjælpe Forældreforeningen med at:
(sæt kryds/krydser)

− bage en bradepandekage
− opstille borde, stole etc.
Blanketten afleveres til klasselæreren/skolens kontor eller sendes pr. mail
til f oraeldre.hvinningdalskole@gmail.com

