Skolebestyrelsernes forening
Skole og Forældre er skolebestyrelsernes forening. Det er skolebestyrelsen der indmelder skolen.
Prisen afhænger af skolens størrelse og er sammensat af et grundbeløb for skolemedlemskab,
2066,54 kr., samt et kontingent på 6.62 kr. pr. elev. Det udgør i reglen under en halv promille af
skolens budget. Har din skole eksempelvis 300 elever, bliver det under 4.000 kr.
Medlemskabet giver jer ret til:
* Bladet Skolebørn. Det udkommer ni gange om året med inspirerende artikler om andre skoler som
har afprøvet idéer og projekter I måske kunne overveje. Forældrene i skolebestyrelsen får det
tilsendt på privatadressen.
* Kurser, udgivelser og rådgivning. Rådgivning skal I ikke betale for, I ringer bare eller sender en
mail. Skolebestyrelsens håndbog og alle vores andre bøger og pjecer får I som medlemmer med 33 %
rabat. Kurser og oplæg skræddersyr vi til jeres skole ud fra jeres ønsker og behov både til
skolebestyrelsen, kontaktforældre, trivselsambassadører og forældrene generelt. Kurser får I
naturligvis til speciel medlemspris. Derudover tilbyder vi en række forskellige kurser og seminarer
som I kan vælge at deltage på, uden beregning, fx Videns- og Erfaringsseminaret 2011, regionale
debatarrangementer om skolenedlæggelse og –sammenlægninger mv. se mere på www.skoleforældre.dk
* Adgang til skolebestyrelse.net. Her får I et værktøj til jeres skolebestyrelsesarbejde hvor I kan
samle jeres dokumenter, får elektronisk adgang til alt det bedste fra foreningen, kan kommunikere
indbyrdes i bestyrelsen, kommunen eller i andre fora af de 10.000 forældre i skolebestyrelser,
løbende kan følge med i love og regler osv. Skolebestyrelse.net åbner inden sommerferien 2011.
Indtil da er en del af materialet tilgængeligt på vores hjemmeside: www.skole-foraeldre.dk.
* At blande jer. Der er en stol til en repræsentant for jeres skolebestyrelse ved det årlige landsmøde
der lægger foreningens kurs. Skole og Forældre er en demokratisk opbygget forening hvis eneste opgave
er at varetage jeres interesser.

Medlemsåret følger kalenderåret, og udmeldelse kan ske med en måneds varsel til den 1. januar.
Skal skolen nedlægges, kan medlemskabet også opsiges pr. 1. august. Udmeldelse sker kun efter
skriftlig henvendelse fra skolebestyrelsesformanden.

