
Velkommen til forældrerådet i 

dit barns klasse 
 
Her kan du læse om, hvorfor Mårslet skole har 

klasseforældreråd og forslag til, hvad du kan 

arbejde med i klasseforældrerådet. 

 

Hvorfor klasseforældreråd? 

 

• Klasseforældrerådet skal bidrage til 

bedst mulig trivsel i klasserne og skabe 

rammer for, at alle voksne og børn har 

mulighed for at lære hinanden at kende 

og styrke positive relationer, forståelse 

og dialog  

 

• Klasseforældrerådet skal i samarbejde 

med klassens lærere og pædagoger 

sikre et godt og velfungerende skole-

hjemsamarbejde og være bindeled 

mellem klasseteam og forældregruppen 

og mellem forældregruppen og 

skolebestyrelsen 

 

• Klasseforældrerådet skal understøtte 

klasseteamets arbejde og i samarbejde 

med klasselæreren tage initiativ til og 

gennemføre sociale arrangementer i 

klassen. 

 

• Klasseforældrerådet skal arbejde for en 

positiv dialog mellem skole og hjem 

og understøtte en god tone i og om 

klassen og skolen på skolens intranet 

og sociale medier 

 

Nyttige links i forældrerådets arbejde:  

 

Skole og forældre: http://skole-foraeldre.dk 

Dansk Center for Undervisningsmiljø: 

http://dcum.dk/ 

Skolens principper for skole-hjem-

samarbejde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasseforældrerådets organisering: 

 

• Det er klasselærerens ansvar, at der 

foretages valg til klasseforældreråd. 

Det er obligatorisk for forældrene at 

deltage i etablering af et 

klasseforældreråd. 

 

• Klassens forældre beslutter selv, hvor 

mange, der skal sidde i klasse-

forældrerådet, og hvor ofte, de ønsker 

valg. Det typiske vil være et 

klasseforældreråd med 4-5 forældre, 

som vælges for to år ad gangen 

forskudt af hinanden 

 

• Klasseforældrerådet mødes hvert år i 

august/september med klasselæreren 

for at drøfte klassens trivsel og 

afstemme forventninger til, hvad 

klasseteam og forældreråd skal gøre i 

forhold til særlige traditioner på skolen 

(lejrskoler, Blå mandag m.v.), og hvad 

de kan gøre for at styrke fællesskabet 

og trivslen i klassen.  

 

• Klasseforældrerådet beslutter selv 

øvrig mødeaktivitet.  

Vi anbefaler, at der skrives referat fra 

møderne, så øvrige forældre i klassen 

kan følge med 

 

• Vi anbefaler, at klasseforældrerådet 

vælger én forælder til kontaktperson i 

klasseforældrerådet.   

Kontaktpersonen indkalder til møder i 

klasseforældrerådet og har den primære 

kontakt til klasseteam og 

skolebestyrelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://skole-foraeldre.dk/
http://dcum.dk/


 

Klasseforældrerådet kan bidrage til klassens 

trivsel ved at … 

 

• lave tiltag og aktiviteter, der fremmer 

klassens trivsel, som fx organisering af 

spisegrupper eller legegrupper 

 

• lave sociale arrangementer for børn og 

voksne i klassen – gerne med 

uddelegering af opgaver til andre 

forældre 

 

• arbejde for, at alle børn og forældre 

deltager og føler sig velkomne ved 

klassearrangementer - med særligt 

fokus på nye forældre i klassen 

 

• støtte klasseteamet omkring praktiske 

ting i forhold til koordination, hjælp til 

aktiviteter med klassen, Åben Skole-

arrangementer med mere. Eventuel 

etablering af en forældrebank. 

 

• være lydhøre over for, hvad der er på 

spil for børn og forældre i klassen, og 

bidrage til, at eventuelle udfordringer 

tages op på en konstruktiv måde. Det 

kan dreje sig om brug af mobiler, søvn, 

alkohol, mobning, sprog m.v.   

 

• tage op på forældremøde, om der skal 

etableres en klassekasse til at 

understøtte social trivsel for børnene. 

Indbetaling skal være anonym og 

frivillig 

 

• komme med input til dagsorden til 

forældremøder og andet skole-hjem-

samarbejde og hjælpe med referat 

 

• bidrage til positiv kommunikation i og 

omkring skolen, i møder og på diverse 

medier 

 

• samarbejde med skolebestyrelsen ved 

at bringe forhold op i bestyrelsen, når 

det er relevant, og deltage i 

dialogmøder, som bestyrelsen 

indkalder klasseforældrerådene til  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 
håndsrækning 

til 
klasseforældreråd 

på 
Mårslet 

Skole 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


