
	  
Föräldraföreningen	  Idunskolan	   	   	   	   	  oktober	  2014	  
	  
	  
Att	  vara	  föräldraombud	  –	  ansvar	  och	  möjligheter	  
	  
I	  klassen	  
	  
Varje	  läsår	  utses	  två	  ”klassföräldrar”/föräldraombud	  för	  varje	  klass	  eller	  grupp	  på	  Idunskolan.	  
Dessa	  fungerar	  under	  året	  som	  ledare	  och	  kontaktpersoner.	  Tanken	  är	  inte	  att	  de	  skall	  utföra	  alla	  
tänkbara	  uppgifter	  själva	  utan	  snarare	  samla	  ihop	  och	  fördela,	  med	  ansvar	  för	  att	  det	  blir	  gjort.	  	  
	  
Inför	  föräldramöten	  i	  klassen	  brukar	  föräldraombuden	  se	  till	  att	  det	  finns	  fika.	  Fikakulturen	  varierar	  
lite	  mellan	  olika	  klasser,	  varför	  det	  är	  att	  rekommendera	  ett	  samtal	  med	  pedagogen	  om	  hur	  man	  
önskar	  ha	  det.	  	  
	  
Du	  skall	  vara	  hela	  klassens	  språkrör	  och	  lyfta	  det	  som	  lever	  i	  hela	  föräldragruppen.	  Andra	  frågor	  
kan	  du	  lyfta	  fram	  till	  pedagogen	  enskilt	  och	  göra	  denna	  medveten	  om	  frågan	  samt	  främja	  enskilda	  
kontakter	  mellan	  pedagog	  och	  föräldrar.	  
	  
Ibland	  kan	  det	  vara	  fint	  att	  ordna	  rent	  sociala	  aktiviteter	  på	  fritiden	  med	  klassen.	  Tala	  med	  
pedagogen	  och	  dina	  medföräldrar	  om	  vilja	  och	  förväntan	  i	  er	  grupp.	  	  
	  
Inför	  aktiviteter	  
	  
Inför	  aktiviteter	  såsom	  höstfesten,	  öppet	  hus	  mm	  är	  det	  du,	  eller	  annan	  som	  så	  önskar,	  som	  deltar	  i	  
planeringen	  och	  fördelar	  ut	  uppgifter	  och	  information	  till	  föräldrarna	  i	  klassen.	  Förslagsvis	  görs	  
detta	  genom	  att	  lägga	  ett	  förslag	  på	  fördelning	  mellan	  föräldrar	  som	  sedan	  byter	  inbördes	  om	  tiden	  
eller	  uppgiften	  inte	  passar.	  Efter	  genomförda	  aktiviteter	  deltar	  föräldraombuden	  i	  uppföljningen	  av	  
aktiviteten	  och	  förmedlar	  slutsatser	  kring	  densamma	  på	  föräldraombudsmötena.	  
	  
Föräldraombudsmöten	  
	  
Två	  gånger	  per	  termin	  kallar	  föräldraföreningens	  styrelse	  till	  föräldraombudsmöten.	  Det	  är	  viktigt	  
att	  en	  eller	  båda	  föräldraombuden	  deltar	  så	  att	  varje	  klass	  verkligen	  blir	  representerad	  på	  mötet.	  Du	  
tar	  med	  dig	  frågor	  som	  lever	  i	  hela	  klassen	  och	  som	  är	  intressanta	  att	  lyfta	  för	  diskussion	  utanför	  
klassen	  ur	  ett	  skol-‐	  och	  föräldraperspektiv.	  Tillbaka	  tar	  du	  med	  dig	  information	  från	  
föräldraföreningen	  och	  de	  övriga	  klasserna.	  På	  dessa	  möten	  utkristalliseras	  teman	  som	  leder	  till	  
Föräldraforum,	  med	  föreläsningar	  och	  samtal	  som	  är	  öppna	  för	  alla.	  
	  
Arbetsgrupper	  
	  
Det	  finns	  ett	  antal	  arbetsgrupper	  inom	  föräldraföreningen	  som	  alla	  har	  ett	  sort	  värde	  för	  skolan.	  Det	  
är	  klassombudens	  ansvar	  att	  informera	  om	  och	  stimulera	  alla	  föräldrar	  till	  engagemang	  i	  dessa.	  	  
	  
Klasskassa	  
	  
En	  klasskassa	  är	  ofta	  väldigt	  bra	  att	  ha	  och	  den	  kan	  skötas	  av	  ett	  av	  klassombuden	  alternativt	  någon	  
som	  blir	  eller	  tidigare	  är	  utsedd.	  
	  

För	  föräldraföreningen	  
	  
Ordförande	  Jessica	  Leijer	  
foraldraforeningen@idunskolan.se	  
0704244144	  


