
Forældrerådet 
Hvem er vi og hvad laver 
vi? 

Du har ofte hørt i krogene, at 
der er noget der hedder et 
forældreråd på Køge Lille 
Skole. Men de gyldne 
informationer om hvem vi er 
og hvad vi laver, det er lidt 
svært at finde ud af, og det ved vi som sidder i rådet at det er. Det forsøger vi 
at lave om på.  

Så hvem er i forældrerådet og hvad laver man der? Det er flere forældre, som 
har børn på skolen. Lige pt. er vi 14 medlemmer, som deltager i flest mulige 
møder i skoleåret (5-7 møder). Vi tager dialoger op med Annette 
(skolelederen) og bestyrelsen. Vi arrangere rengøringsdage og arbejdsdage. 
Vi deltager i rundvisningen for nye kommende elever. Kort sagt - vi er med i 
det hele. 

Næsten alle klasser er repræsenteret. Vi ser gerne at der er min 2 
repræsentanter fra bh - 6 klasse, og min 1 fra 8 og 9 klasse. 7 klasse er ikke 
repræsenteret, da de står for årets arrangementer. 

Hvordan får jeg bragt noget op i forældrerådet? Det er ganske enkelt - 
kontakt din repræsentant. Hvis der ikke er en i klassen, så kontakt gerne en 
af os andre. 

Bring gerne forældrerådet op som emne, når I holder forældremøde.  

De bedste hilsner 

Forældrerådet Bh. kl. Sasjenka Novak, 1 kl. Heidi Knudsen, Morten Damborg, 
Frederik Gustafsen, 2 kl. Linda Thuesen, Loui Dam-Jensen, Christian Eksten, 
Britt Andersen, 3 kl. Troels Andersen, Sune Aagaard, 4 kl. Karina Nielsen, 
Gitte Ankersen, 9 kl. Mette Malmberg og Lars Hansen

Forældrerådet  
Rådet der giver forældre indflydelse på Køge Lille Skole

NYHEDSBREV 8. NOVEMBER 2016

Vi mangler 
repræsentanter! 
BH, 5, 6 og 8 klasse 

Rengøringsdag 
Den 6 november 
var der 
rengøringsdag. Der 
var 6 voksne til 
stede. Dette lave 
fremmøde betød at 
der var fokus på 
egne klasselokaler 
og lidt af 
fællesarealet. Dem 
der kom knoklede 
godt på, og nåde 
det de kunne på 3 
timer. Tak for en 
god arbejdsindsats 

ALERT 
Næste 
rengøringsdag er 
den 22 januar 2017


