
Klasseforældreråd 
på Læssøesgades Skole 

INPUT OG 
ANBEFALINGER 



I forældre er de mest betydnings- 
fulde voksne i jeres barns verden.   

Forældrenes holdning t il skolen 
har betydning for den måde 
børnene ser kammeraterne, 
lærerne og klassen på, og hvis 
forældrene har det godt sammen 
vil børnene alt  andet lige også 
have det godt sammen.  

Som forældre t il børn i den sam-
me klasse, kan og skal I ikke være 
enige om alt . Men det er posit ivt , 
at  I kan tale sammen i en god tone. 

Klasseforældrerådet  
kan være med t il at  sætte temaer 
på dagsordenen, som I forældre 
ønsker at drøfte med hinanden. 

Ideer t il temaer

Skole/hjem samarbejdet  har høj 
prioritet  på Læssøesgades Skole. 
Vi lægger vægt på den gode og 
konstrukt ive dialog og på at sam-
arbejdet er gensidigt forpligtende 
og givende. 

Klasseforældrerådene
er i kraft  af deres funkt ion som 
bindeled mellem skolen og foræl-
drene med t il at  styrke dette sam-
arbejde. 

Det er dog ikke medlemmernes 
ansvar alene at akt ivere forældre 
og børn i klasserne; alle forældre-
ne har ansvar for at tage akt iv del i 
klassens arrangementer efter 
bedste evne.

HVORFOR ER 

DET EN GOD IDE? 

- Lekt ielæsning.
- Sengetider.
- TV/medier/pc/spil.
- Styrke sammenholdet i 

klassen.
- Styrke sammenholdet i   

drengegruppen eller i 
pigegruppen ved 
kønsopdelte 
arrangementer

- Hvordan man modtager 
nye børn/forældre i 
klassen. 

- Alkohol, fester mm. 



Skolen understøt ter arbejdet  i 
klasseforældrerådet  på flere 
måder.

Hvis klasseforældrerådene ønsker 
at arrangere en udflugt med over-
natning, kan klassens lærere og 
pædagoger kontaktes, for at man i 
samarbejde kan finde en løsning, 
så undervisningen og medarbej-
dernes deltagelse indenfor ar-
bejdst iden kan blive en del af ud-
flugten. 

Ligeledes er skolen posit ivt  
indst illet  i forhold t il at  lægge lo-
kaler t il sammenkomster, når det 
er muligt . 

Det er vigtigt, at der er 
klasseforældreråd på 
alle klassetrin, også 
når forældrene ikke 

længere mødes 
naturligt i forbindelse 
med aflevering eller 

legeaftaler. 
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I klasseforældrerådene har I 
plads t il at  tænke kreat ivt  og 
være med t il sammen med klas-
sens lærere at finde på gode ide-
er t il at  gøre børnenes skolegang 
endnu bedre - i jeres eget barns 
klasse, eller måske i alle klasser 
på skolen. 

- Fællesarrangementer for klassens elever og familie  
- Tema-snakke mellem forældrene omkring eksempelvis 

kulturen i klassen, praksis omkring fejring af fødselsdage 
etc. 

- Oprettelse af en klassekasse, hvor der indbetales et mindre 
beløb t il akt iviteter for klassen, som rækker ud over skolens 
rammer 

- Trivselsgrupper, legegrupper, spise-aftensmad sammen 
grupper 

- At udarbejde en ?Forældrebank? med oversigt over hvilke 
undervisningsrelevante ressourcer forældregruppen 
rummer, fx i forbindelse med virksomhedsbesøg, temadage 
mv. 

- De konkrete opgaver og arrangementer kan selvfølgelig 
efter aftale uddelegeres t il andre forældre i klassen. 

HVILKE 
INITIATIVER 
KAN I TAGE?

Konkrete init iat iver kan være:  



Hvordan vælger man et
klasseforældreråd? 

- At der på det første forældremøde i hvert  skoleår vælges et 

klasseforældreråd, som består af 4 forældre og 2 

suppleanter. 

- At pladserne går på skift  mellem forældrene, så 2 

repræsentanter skiftes ud hvert  år. 

- At der laves en forventningsafstemning med forældrene på 

det første møde, hvor der tales omkring gensidige 

forventninger t il forældrerådet. I bør aftale i hvilket 

omfang suppleanterne deltager i møderne. 

- At der laves en overskuelig og nedskreven procedure for 

valget, således alle er bekendt med, hvordan det foregår i 

praksis. 

- At klassens elever inddrages og høres i forhold t il hvilket 

indhold i arrangementerne, de har lyst t il.

- Klasseforældrerådets opgaver vil sandsynligvis ændre sig i 

takt med, at klassen udvikler sig. Det kan være en fordel 

med t ilbagevendende tradit ioner, så alle fx ved, at der ligger 

et arrangement på en given weekend i løbet af et år.  

- Forældrerådet bør arbejde for at akt ivere alle forældre i det 
omfang det kan lade sig gøre. 

 

Skolebestyrelsen anbefaler:  



Dine noter og ideer
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Rigtig god virkelyst
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