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Hej forælder!
Mange tak fordi du har 
meldt dig til klassefor- 
ældrerådet. Du er en  
vigtig brik i samarbejdet 
mellem skole og hjem på 
Skødstrup Skole.

Her kan du læse om  
klasseforældrerådets  
opgaver og om de mulig- 
heder, du har for at præge 
dit barns hverdag i skolen. 

Du kan også få ideer til  
forældremøderne og se de  
retningslinjer, personalet 
og skolebestyrelsen har  
lavet for klasseforælre- 
rådene.

”



Et godt samarbejde bygger på tillid og respekt 
På Skødstrup Skole ser vi forældrenes viden om barnet som en ressource, der 
kan være med til at kvalificere medarbejdernes professionelle handlinger over 
for barnet. Et godt samarbejde mellem skole og hjem er derfor afgørende for 
børnenes læring og trivsel. 

Vi bygger samarbejdet mellem skole og hjem på tillid og respekt. Som medlem 
af klasseforældrerådet spiller du en vigtig rolle i dette samarbejde.

Praktisk om klasseforældrerådet 
 Klasseforældrerådet består af 3-5 forældre, der er valgt på skoleårets første 
forældremøde. Hvert år kan der ved årets første forældremøde vælges to nye 
repræsentanter ind, mens to kan gå ud. På den måde er der kontinuitet, og 
klassens forældre skiftes til at løse opgaven. 

Det kan være en god ide at have forældre til både piger og drenge i klassefor-
ældrerådet.



Sådan samarbejder I med skolebestyrelsen
Klasseforældrerådene i hver årgang har en primær kontaktperson i skole- 
bestyrelsen. I er altid velkomne til at tage kontakt på Aula, hvis I har ideer, 
spørgsmål, ønsker eller input af generel karakter.

 Kontaktpersoner i skolebestyrelsen
0. årgang: Jeanette Baagø
1. årgang: Jeanette Baagø
2. årgang: Tanja Elise Bruun Schouby
3. årgang: Lars Sundtoft Madsen
4. årgang: Peter Carlsen
5. årgang: Lotte Neergaard Jacobsen
6. årgang: Kim Tiphede Bakholt
7. årgang: Lone Møller Mathiesen
8. årgang: Marie Stegger Sørensen
9. årgang: Lotte Neergaard Jacobsen



Opgaver 

Klasseforældrerådet arbejder for klassens generelle 
trivsel og samarbejder med klasseteamet om at  
understøtte børnenes trivsel og læring. Rådet har  
mange forskellige opgaver. Det er blandt andet, at:  

• Etablere en klassekasse. 

• Planlægge forældremøder sammen med klasseteamet. 

• Have øje for trivslen i klassen og invitere alle ind i klassefælles- 
skabet. 

• Styrke forældrefællesskabet i klassen. 

• Formidle ideer og erfaringer fra forældregruppen. 

• Samarbejde med klasseteamet om generelle ting vedr. klassens 
trivsel og læring. 

• Planlægge klassens sociale aktiviteter for skoleåret og skabe tra-
ditioner, f.eks. fællesspisningsarrangement og overnatning. 

• Opstille kandidater til og samarbejde med skolebestyrelsen. 



Ideer til forældremøder  

Klasseforældrerådet planlægger forældremøder  
sammen med klasseteamet. Et forældremøde kan 
f.eks. handle om:

• Trivsel i klassen og kammeratskab. Hvordan passer vi på hinanden 
i klassen? Hvordan tager vi hensyn til hinandens forskelligheder?  

• Klassesammenhold. Hvad er den gode klasse?  

• Dreng/pige-relationer. Hvordan støtter vi op om, at det er fint for 
piger og drenge at være venner.  

• Bevægelse. Hvordan får børn mere motion?  

• Legeaftaler. Hvordan hjælper vi med at etablere legeaftaler? 

• Fødselsdage. Er der beløbstørrelse ved fødselsdagsgaver, kollektiv 
gave eller små individuelle gaver?  

• Opdragelse og grænsesætning. Hvilke spilleregler har vi? 

• Fælles aftaler. Hvor meget bruger vi mobiltelefonen? Hvad spiser 
vi, når vi hygger os? Osv.

”
Spørgsmål, kritik eller klager? 
 

Hvis man som forælder undrer sig, har kritik eller ønsker at klage, er det ikke 
gennem klasseforældrerådet. Klasseforældrerådet arbejder med klassens 
generelle trivsel. 

Vi opfordrer altid til at løse udfordringer på lavest mulige niveau. Det betyder, 
at man skal tage direkte kontakt til klassens voksne, dernæst den pædagogi-
ske leder og i sidste ende skolelederen.


