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Barn- och utbildningskontoret
Rådhusgatan 28, 571 80 Nässjö
Kontaktperson Britt-Marie Gotthardsson
Tel. 0380-51 72 20, bukontoret@nassjo.se

Så funkar ett
föräldraråd

Föräldraråd

Föräldraråd

Få inflytande i ditt barns vardag!

Föräldraråden:

Genom ditt engagemang i föräldrarådet får du en unik insyn i verksamheten
och möjlighet att faktiskt påverka besluten - innan de fattas. Du kan också
komma med egna förslag och på så sätt bidra till att utveckla verksamheten.

Förskolor
Handskeryd och Ormaryd		
Hultet		
Runneryd och Norrboda		
Åker och Fredriksdal			
Ingsberg		
Forserum				
Bodafors och Grimstorp		

I föräldrarådet ingår förutom vårdnadshavare även personalrepresentanter,
rektor/förskolechef, politiker från barn- och utbildningsnämnden och ibland
även elever. Rådet träffas cirka två gånger per termin.

Låter det här intressant?
Ta kontakt med någon ur personalen på ditt barns skola eller förskola, prata
med rektor/förskolechef eller vänd dig direkt till någon av föräldrarådens
ordförande. Kontakta expeditionen för ditt barns förskola/skola för
kontaktuppgifter till föräldrarådets ordförande. (Telefonnummer på baksidan)

Vad är ett föräldraråd?
Föräldrarådet är en arena där barn, elever och vårdnadshavare kan föra fram
förslag och synpunkter.
I föräldrarådet...

•

diskuteras viktiga frågor innan beslut fattas,

•

ges information om kommande beslut i frågor som är av intresse
för de grupper som är representerade i ett föräldaråd,

•

behandlas frågor som är viktiga för verksamheten och som kan ha
betydelse för barn, elever och vårdnadshavare samt

•

informerar rektor/förskolechef om hur verksamheten utvecklas ur ett
pedagogiskt och ekonomiskt perspektiv.

Skolor
Handskerydsskolan			
Nyhemsskolan och Hultetskolan
Runnerydsskolan			
Åkerskolan				
Brinells högstadium				
Norråsaskolan				
Emåskolan och Parkskolan, Bodafors			
Rosenholmskolan, Forserum		
Kombinerat förskolor, skolor
Anneberg, Solberga, Flisby
Sandsjöfors och Stensjön		
Malmbäck				
Äng					

