Vedtægter
&
Forretningsorden

FORÆLDREFORENINGEN
HORSLUNDE REALSKOLE
Horslunde Realskole er en gammel skole fra 1895 præget
af et fasttømret sammenhold, der har båret skolen
gennem både op- og nedgangstider.
Eleverne skal opleve en tryg hverdag, hvor de hele tiden
møder nye udfordringer. En del af trygheden skabes
gennem vore traditioner.

Formål:
At styrke samarbejdet mellem skolen og
hjemmet ved
 At arrangere møder
 At arrangere fester alene eller i
samarbejde med skolen
 At sælge kaffe, the, øl, vand,
pølser mm. ved fester
/arrangementer
Overskud:
Grund idéen/tanken er at give evt.
overskud tilbage til skolen/eleverne.
Derfor kan Forældreforeningen beslutte
at give penge til forbedringer, kulturelle
arrangementer, oplevelser og/eller
relevant materiale til skolen/eleverne.
Elever/elevrådet, lærere og SFO kan
ansøge om tilskud til konkrete ønsker
Ansøgninger kan løbende afleveres på
kontoret og vil blive behandlet på mødet
i marts.

Valg:






Finder sted i bh. kl., 2., 4., 6. og
8. klasse
Der vælges 2 repræsentanter på
forældremødet blandt forældre i
aug./sep. måned
Bestyrelsesmedlemmer ved
skolen kan ikke vælges
Indtrædelse når valget har
fundet sted

Sammensætning:




De valgte repræsentanter
Skoleleder
1 lærerrepræsentant

Konstituering:






Foreningen konstituerer sig i
okt. med formand,
næstformand og kasserer
På det konstituerende møde
deltager såvel gamle som nye
medlemmer
Formand og kasserer er fødte
medlemmer af skolens
jubilæumsfonds bestyrelse

Regnskab:



Regnskabet følger skoleåret
Det reviderede regnskab
fremlægges på skolens
generalforsamling sammen med
formandens beretning om det
forgangne år

Møder:






Der afholdes ca. 5 møder. i
oktober – januar – marts –
maj/juni
Ethvert medlem, forældre,
lærere eller elever kan
fremkomme med ideer eller
forslag til dagsorden.
Forslag til dagsorden sendes til
formanden senest 14 dage før
mødets afholdelse

Faste punkter på møder:
Okt.:







Valg af formand, næstformand
og kassere.
Oplysning om mødedatoer for
skoleåret
Nyt fra klasserne
Fremlægning af regnskab
Velkommen til nye forældre
Farvel til gamle forældre

Januar:



Forretningsorden
Nyt fra klasserne
Planlægning af skolefest

Marts:






Nyt fra klasserne
Ønsker fra klasser mm.
Evaluering af skolefest
Evaluering af foredrag
Opstart på sommerfest

Maj:






Nyt fra klasserne
Planlægning af sommerfest
Planlægning af dimissionen
Evt. planlægge foredrag for
næste skoleår
Planlægge datoer for næste
skoleår

Formand:
Udsender dagsorden 1 uge før mødets
afholdelse.
Født medlem af skolens jubilæumsfond.
Næstformand:
Ordstyrer.
Stedfortræder for formand ved dennes
forfald.
Kasserer:
Fører regnskab, som revideres af to
blandt forældrene udpegede revisorer.
Fremlægger det reviderede regnskab på
skolens generalforsamling. Regnskabet
indgår sammen med skolens og
jubilæumsfondens samlede regnskab.
Er født medlem af skolens
jubilæumsfond.

Vedtægter




Vedtægterne kan kun ændres,
hvis 2/3 af forældreforeningen
ønsker det
Vedtægtsændringer kan så ske
efter 2 på hinanden følgende
forældreforeningsmøder.

Opløsning:




Beslutning om opløsning af
forældreforeningen kan kun ske
på et møde for alle skolens
forældre
Af de fremmødte skal 2/3
stemme for en opløsning

Ved opløsning tilfalder en evt. formue
”Jubilæumsfonden ved Horslunde
Realskole.

Referent:
Går på skift. Referatet afleveres hurtigst
muligt til formanden, der sender det ud
til alle medlemmer.
Forslag til dagsorden:
Alle kan komme med forslag. Disse
sendes til formanden 14 dage før mødets
afholdelse.
Forældrerepræsentanterne er bindeled
mellem klassens forældre og lærerne. De
fortæller på forældremøderne først på
skoleåret, om arbejdet.
På mødet i bh. klassen orienterer en
repræsentant om Forældreforeningens
arbejde.

Horslunde Realskole
Hovedgaden 20
4913 Horslunde
54935587

Kontakt Info:
Formand: Jesper Nielsen
Kasserer: Dorit Fugl

Vedtaget d. 23/5 2011

