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Hvad er formålet med Initiativrådet 
Initiativrådet varetager  Kirstine Seligmanns Skole og dens elevers interesse. Gennem arbejdet med amerikansk lotteri  til 
skolefesten og det årlige bankospil tjener Initiativrådet penge, der udelukkende anvendes til ekstra goder til eleverne formål,   
altså ikke penge, der indgår i den daglige drift af skolen. 
 
Hvem sidder i Initiativrådet 
Alle forældre, der har børn på Kirstine Seligmanns Skole, har mulighed for at blive valgt ind i og være en del af Initiativrådet. Der 
sidder en repræsentant fra både A og B klasserne fra hvert klassetrin, derudover deltager skolens leder og en lærer-
repræsentant på møderne. Der vælges en formand, en kasserer og en sekretær på  førstkommende møde i April  måned. 
 
Hvordan vælges repræsentanter til Initiativrådet 
På forældremøderne i efteråret (August/September) vælges 1 forældre repræsentant fra  hver klasse på følgende årgange: 
•     (Børnehaveklasse, 2., 4., 6., 8. og 10. klasse). Repræsentanten vælges af forældrene på det pågældende klassetrin. 
 
Hvordan længe sidder man i Initiativrådet 
Perioden for en forældrevalgt repræsentant er  2 år – man vælges ind i efteråret og tiltræder som repræsentant i april året efter, 
repræsentanter fra Bh. klasser og 10. klasser tiltræder dog med det samme. Såfremt man ønsker det, er der mulighed for at 
blive genvalgt til endnu en 2-årig periode. Der er ingen begrænsninger for længden af den periode, man har mulighed for at sidde i, 
dog kan man ved udmeldelse af barnet på det pågældende klassetrin ikke længere repræsentere Initiativrådet. 
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Hvor meget tid bruger man i Initiativrådet 
Man skal cirka regne med 6 planlagte møder af et par timers varighed pr. skoleår og derudover har man mulighed for at melde sig 
til arbejdsopgaver i forbindelse med de forskellige arrangementer/aktiviteter. 
 
Opgaverne i Initiativrådet 
Det siddende Initiativråd definerer selv, hvilke opgaver,  de ønsker at påtage sig, og hvilke formål , de ønsker, de indtjente penge 
skal gå til. Dog har Initiativrådet forskellige planlagte opgaver, som bl.a. består i: 
 
• Morgenkaffe til nye forældre på første skoledag. 
• Frugtbord i forbindelse med skolens fødselsdag den 1. september. 
• Koordinerer opgaverne i forbindelse med amerikansk lotteri til skolefesten. 
• Planlægning af det årlige bankospil for elever og  forældre – opgaverne består bl.a. i kontakt med skolens sponsorer, indpakning,  
   udlevering af gevinster, salg af øl og vand. 
• Andre aktiviteter/arrangementer Initiativrådet måtte ønske. 
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Hvad får du som forældre ud af at deltage aktivt i Initiativrådet 
• Du kommer tættere på og får et dybere kendskab til skolen og  dens værdier – altså dine børns hverdag. 
• Du deltager i et forum, hvor der er anledning til gode snakke om skolemæssige forhold. 
• Du viser dine børn, at du gerne vil tage et medansvar for  og være en del af deres hverdag og skolegang. 
• Du får et godt kendskab til andre forældre og en bedre forståelse for  arbejdet i de forskellige klassetrin. 
• Du er medbestemmende og har indflydelse i forbindelse med indkøb af goder til dine børn og andre elever. 
 
Arrangementer og andet Initiativrådet har været en del af 
• Sponseret kr. 20.000,- til airtrack 
• Luciabrød i forbindelse med Luciadag 
• Bankospil 
• Frugtbod til skolens fødselsdag 
• Kaffe til første skoledag 
• Is i forbindelse med SFO’ens 30 års fødselsdag 
•Sponseret kr. 20.000,- til møbler til skolens ”nye” bibliotek  
• Sponseret hjertestarter 
• Sponseret trådløse microfoner 
 
 

 
 
 

Husk at dine børns skolegang og trivsel - er en investering i fremtiden… 
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