
SKILSMISSEFORÆLDRE

Når et barn indskrives på Vallekilde – Hørve Friskole og barnets forældre ikke længere lever sammen, har
forældrene følgende rettigheder og pligter i henhold til gældende lovgivning og friskolens praksis :

1. Orientering om barnet (forældreansvarsloven fastlægger rammerne om dette):

2. Stemmeret til Friskolens Generalforsamling
Kun forældremyndighedsindehaver har stemmeret og er valgbar ved friskolens Generalforsamling.
Den, der ikke har forældremyndigheden, kan melde sig ind i friskolens skolekreds.
Skolekredsmedlemmer er valgbare og har stemmeret til 2 af pladserne i bestyrelsen.

3. ”Pap” – forældre –
har som udgangspunkt ingen af de rettigheder, der tilkommer forældremyndighedsindehaver(ne)
men – i praksis er de meget velkommen til at deltage i alle arrangementer omkring barnet.
Vallekilde – Hørve Friskole ser naturligvis meget gerne, at alle i barnets famlie - og nære kreds
deltager og engagerer sig i barnets og skolens liv.

Det er muligt for ”pap”- forældre at melde sig ind i friskolens skolekreds, og de er dermed valgbare
og kan få stemmeret til at vælge 2 af de 5 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen

Orientering om barnet m.v.

§ 23. En forælder, som ikke har forældremyndigheden, har ret til efter
anmodning at få orientering om barnets forhold fra skoler,

børneinstitutioner, social- og sundhedsvæsenet samt private sygehuse,
privat praktiserende læger og tandlæger. Denne forælder har desuden ret

til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis disse findes på
skoler og i børneinstitutioner. Der må ikke gives fortrolige oplysninger om

forældremyndighedsindehaveren.
Stk. 2. En forælder, som ikke har forældremyndigheden, har ret til efter

anmodning at få orientering om generelle sociale aktiviteter på barnets
skole og børneinstitution fra den pågældende skole og institution og har

adgang til at deltage i disse aktiviteter.
Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte institutioner m.v. kan nægte at give

konkrete oplysninger og udlevere dokumenter om barnets forhold og kan
nægte orientering om og deltagelse i aktiviteter, hvis det må antages at

være til skade for barnet.
Stk. 4. Statsforvaltningen kan i særlige tilfælde efter anmodning fra

indehaveren af forældremyndigheden eller fra en af de i stk. 1 eller 2
nævnte institutioner m.v. fratage den forælder, der ikke har

forældremyndigheden, adgangen til at få orientering og få udleveret
dokumenter efter stk. 1 eller orientering om og deltagelse i aktiviteter efter

stk. 2. Afgørelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor institutionen m.v.
modtager meddelelse om afgørelsen.


