
 

 

 

 

Gode råd til arbejdet i klasserådet 
I er valgt til jeres barns klasses klasseråd. Med denne skrivelse vil vi, som skolebestyrelse 
både give jer lidt råd om arbejdet i klasserådet og vores ideer til klasserådets rolle på 
Egholmskolen. 
Klasserådet er en vigtig del af en god skole. De er forældrenes talerør, de er kontakten til 
skolebestyrelsen, og de er med til at sikre det gode sociale miljø i klassen, der er en 
forudsætning for at børnene kan trives og udvikles.  
 
Hvordan griber I arbejdet i klasserådet an? 
Som nyvalgte medlemmer af klasserådet er det vigtigt, at I sammen med den 
klassekoordinator, der er tilknyttet, drøfter hvilke opgaver, I vil løse. Hvem der skal hvad, 
hvordan det kan gøres og hvornår. Formålet er at skabe et godt samarbejde og en god 
dialog til gavn for klassen.  Hvis I er mere end to forældre valgt til klasserådet, skal I også 
vælge to kontaktforældre, som er indgangen for dialogen med klasserådet for klassens 
lærere og pædagoger, de øvrige forældre, skolens ledelse og skolebestyrelsen.  
 
En god hjælp kan være et lave en aktivitetsplan for året, hvor I aftaler møder, så alle kan få 
plads i kalenderen. Derudover kan en aktivitets plan fx indeholde: 

 periode/dato for skole/hjem-samtaler, som klassekoordinatoren kan bidrage med. 

 fællesarrangementer på skolen – fx juleklipsmorgenmad eller morgenmad sidste 

skoledag,. 

 Sociale arrangementer, som måske kan understøtte klasseteamets planlagte 

læringsaktiviteter. For eksempel besøg i en moske, hvis klassen lærer om islam, 

eller besøg på forbrændingen, hvis klassen lærer om genbrug og affald.   

 Fællesspisning og andre sociale arrangementer   

 Der kan også planlægges aktiviteter løbende over året i samarbejde med den 

tilknyttede klassekoordinator.  

 Med aktivitetsplanen i hånden bliver arbejdet overkommeligt, og I kan gå til 
forældrekredsen og fordele opgaver og starte den dialog og det samarbejde det hele drejer 
sig om.  
 
Klasserådet som udgangspunkt for forældrenetværket i klassen 
Klasserådet spiller en vigtig rolle i det forældrenetværk, der er en af forudsætningerne for, 
at skolens personale sammen med forældrekredsen kan skabe en god skole. Som medlem 
af klasserådet kan I få indflydelse på, hvordan jeres børns skole skal udvikle sig. Jeres 
indsats bidrager til, at klassens lærere og pædagoger kan få muligheder for at lave 
aktiviteter, give oplevelser, sikre tryghed og en fortsat udvikling i børnenes hverdag.  
 
Et velfungerende forældrenetværk betyder, at forældrene lærer hinanden og hinandens 
børn at kende og at forældre, lærere og pædagoger lærer hinanden at kende 
 
 



 

 

 

 

 
Ideer til klasserådets opgaver 
Klasserådet: 

 Er initiativtager til sociale arrangementer for klassen for at sikre klassens sociale 

trivsel  

 

 Samler input til en slags ”forældrebank”, hvor alle kan bidrage med deres individuelle 

ressourcer fx komme med kuglepinde/sponsorgaver, give rundvisning på en 

arbejdsplads, skaffe billetter, holde foredrag om mikroorganismer osv.  

 

 Hjælper med planlægning ved ekstraordinære forældremøder indkaldt af skolen  

 

 Udarbejder en aktivitetsplan med bidrag og input fra 

klassekoordinatoren/klasseteamet 

 

 Kender skolens principper og er med til at sikre, at forældrenes synspunkter kommer 

med i de overvejelser skolebestyrelsen gør, når den fastsætter eller reviderer 

principper, diskuterer økonomi osv.  

 

 Tager sammen med klassens lærere og pædagoger ansvar for at tømre klassen 

sammen, skabe aktive forældre, et godt samarbejde og glade børn på skolen. 

 

 Sikrer god dialog og konstruktive tilbagemeldinger fra forældrekredsen om klassens 

trivsel 

 

 Er aktivt medvirkende til skolens trivsel ved årlig idéudveksling med skolebestyrelsen. 

F.eks. hvordan kommer vi de ildelugtende toiletter til livs, hvordan får vi eleverne til at 

aflevere skolebøger til tiden, forslag/ønsker til modernisering af skolen. 
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