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Punkt 7.

Orientering om arbejdet med indsatsen for styrket forældresamarbejde
2016-009758
Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, arbejdet med indsatsen for et styrket
forældresamarbejde.

Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Resume
Skoleforvaltningen orienterer hermed Skoleudvalget om indsatsen for at styrke forældresamarbejdet – herunder tidsplanen for arbejdet.
Baggrund
På opfordring fra Skoleudvalget, d. 7. april 2015, Budgetrapport 2016, er der i Læring og Pædagogik sat
fokus på forældresamarbejdet i Folkeskolen.
Formålet er at styrke forældresamarbejdet gennem inspiration til samarbejdets deltagere med afsæt i Aalborg skolevæsens vision og værdier.
Indsatsen for et bedre forældresamarbejde
Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra FRO, skoleledere, lærere, pædagoger og konsulenter
under ledelse af læringschefen.
Udgangspunktet har været at udarbejde en strategi for forældresamarbejdet. På baggrund af feedback fra
styregruppen og FRO og under indtryk af den viden, der er indsamlet under dialogmøderne mellem skolerne
og PPR, er det besluttet at ændre formen fra strategi til inspirations- og vidensmaterialer.
Materialerne vil bestå af artikler, små film, guidelines og links til andre relevante materialer som vha. digitale
medier deles med skolevæsnets medarbejdere og forældre. Det er således planen at nå målgrupperne gennem skolernes egne Facebookprofiler og forældreintra samt gennem hjemmesider (www.nogetathavedeti.dk
og www.aalborg.dk ) og Skoleforvaltningens fælles Facebook- og Linkedinprofiler.
Læring og Pædagogik vil løbende dele skolernes erfaringer og materialer, så de kan komme det samlede
skolevæsen til gode.
Tidsplan
Den foreløbige plan over indsatsen for et styrket forældresamarbejde har været drøftet i styregruppen den
29. november 2016 og bliver fremlagt for AMU-skoler den 12. december 2016 samt for AMU-Læring og Pædagogik for sidste input og kvalificering.
Ifølge tidsplanen er de første materialer klar til deling fra 1. marts 2017.
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Bilag:
Bilag 1 - foreløbig beskrivelse af sitet.pdf
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