
                                                                                                                       
 

Forældrerådspolitik     010616 

  

Formål: 

At øge samarbejdet mellem børn, forældre og skolen, da dette er fremmende for trivsel og et godt 

miljø i klasserne, hvilket er til glæde for alle parter.  

 

Mål: 

Øget trivsel hos eleverne og styrkelse af det gode miljø i klassen. Tryghed og tillid i 

skolehjemsamarbejdet 

  

Principper: 

Principperne er tænkt som fælles retningslinjer for forældrerådene 

1. Valg af forældreråd. 

Her, som i andre sammenhænge, gælder, at det er lysten der driver værket. Derfor opfordrer 

vi til, at man ikke bruger ”på skift” metoden.  

Der skal minimum være 2 repræsentanter/klasse. 

Det forventes at der samarbejdes på årgangen. Der kan etableres fælles forældreråd for 

årgangen 

2. Valgperiode 

Der afholdes valg til rådene hvert år ved forældremøderne i august/september.  

3. Rådet skriver referat fra møderne, som, via klasselæreren, formidles til alle forældre i 

skoleintra 

4. Forældrerådsmappen 

I mappen opbevares referat fra forældremøder, forældrerådsmøder, billeder fra 

arrangementer aftaler osv. 

5. Mødevirksomhed 

Skolebestyrelsen indkalder alle forældreråd til et fællesmøde medio september. I forbindelse 

med dette møde afholdes første møde i forældrerådet. Her konstituerer rådet sig og aftaler 

næste møde.  

Vi opfordrer til, at der holdes mindst 2 møder og et socialt arrangement pr. klasse/årgang i et 

skoleår (skolens ledelse kan involveres) 

Forældrerådet i de enkelte klasser bliver offentliggjort på skoleintra 

 

Arbejdsopgaver og virke: 

Følgende er tænkt som ideer, forslag og inspiration. Forslag der kan bruges efter eget valg eller evt. 

give ideer og inspiration til andre emner, som ikke er nævnt her  

1. Udflugter, arrangementer og klassefest m.m. 

Planlægge og arrangere udflugter, klasse/årgangsfest m.m. 

2. Forældrebank – placeres i forældreintra for alle årgange 

Rundvisning virksomheder 

Viden eller færdigheder inden for et område, der vil kunne indgå i undervisningen 

Områder som skov, sø eller lignende, som gerne må bruges i undervisningen 

Involvering af forældre ved skolearrangementer 

Osv. 

3. Klassekassen 

Såfremt det besluttes på forældremødet, at klassen har en klassekasse, så administrerer 



                                                                                                                       
 

forældrerådet klassekassen 

Klassekassen kan yde tilskud til arrangementer får årgangen, herunder lejrskole.  

Indtægterne til klassekassen kan eks. Komme fra forældrearrangementer, opsparing og 

sponsorater 

Den ansvarlige for klassekassen er også ansvarlig for regnskab og overdragelse 

4. Nye elever og deres forældre 

Forældrerådet er ansvarlig for at byde nye elever og forældre velkommen. Dette kan gøres 

ved personlig eller telefonisk kontakt 

Klasselæreren har ansvaret for at informere forældrerådet om nye elever 

Ved behov for tolk, kan skolens sekretariat kontaktes 

5. Forældremøder 

Forældrerådet kan være initiativtagere til emner på forældremøderne. Emner kan være: 

Undervisning, Udflugter, arrangementer, Klassens/årgangens sociale liv. Hvad kan vi, som 

forældre gøre for et godt skolehjemsamarbejde. (Hvad kan vi gøre for at støtte god trivsel i 

klassen/på årgangen) 

Fælles holdninger til fødselsdage og klassefester i hjemmene 

Kriminalitet. Hvordan hjælper vi hinanden, så vi undgår at børnene ikke kommer ud i 

kriminalitet 

Dialog om holdninger og tilgang til rusmidler 

 

 

Skolen har folder som beskriver ”Regler for brugen af skolens lokaler til forældrearrangementer”  


