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Formulering af mål – Forbedring af vores forældresamarbejde. 2013
Overskrift
- Hvad vil vi?




Vi har et godt
forældresamarbejde omkring
vores børn. Det vil vi gerne
forbedre ved at invitere
forældrene herned noget
mere. Ved indførelsen af det
elektroniske indkrydsnings
program kunne vi frygte, at
de mange telefon samtaler vi
har haft med forældrene
omkring medlemmerne
forsvinder.
Vi vil ud over vores faste
aktiviteter invitere
forældrene herned mindst 2
gange til arrangementer hvor
medlemmerne er i fokus.



Vi vil også i år bruge vores
FMV(forældre miljø
vurdering).



Vi vil give forældrene
mulighed for at præge
hjemmesiden.

Målskema 5 - Formulering af mål

Baggrund
- Hvorfor vil vi det?





Et godt forældresamarbejde
baner vej for mange gode
samtaler omkring
medlemmerne.
Positive forældre giver positiv
respons til kommende
forældre
Vigtigheden ved det gode
samarbejde kommer også
medlemmerne til gode ved de
svære samtaler.

Handleplan
- Hvordan vil vi gøre det?







Vi vil engang i foråret invitere
til MGP. Her kan forældrene
komme og se deres børn
optræde. Derudover støtte op
om de børn hvis forældre ikke
har kunnet deltage.
Vi vil i sommerhalv året
invitere til grill aften, hvor
medlemmerne kan afholde
loppemarked.
Vi vil i august sende vores
FMV ud til alle forældre og
opfordre dem til at svare.
Vi vil give forældrene
mulighed for at få et talerør
på vores hjemmeside. Vi vil
opfordre dem til at komme
med indlæg til hjemmesiden.
Måske det i første omgang
bliver en køb/salg/bytte side.

Måling
- Hvordan kan det måles/vises, at
målet nås?







Vil i forbindelse med vores
MGP tælle både de
optrædende og de fremmødte
forældre. Dette vil vi med et
lille skriv om dagen sætte på
hjemmesiden.
Vi vil i forbindelse med vores
grill/lommemarked aften
tælle både børn og forældre.
Tallet vil vi med et lille skriv
sætte på hjemmesiden.
Opgørelsen af vores FMV vil vi
lægge på hjemmesiden senest
oktober.
- at vi har en forælder styret
side på vores hjemmeside

