
 

 

 

 

Principper for klasseråd 
 
Formål og sammenhæng med værdier  
Vi ønsker aktive klasseråd i alle klasser, der sikrer det sociale miljø i klassen og kontakten 
til personalet og skolebestyrelsen.  
 
Aktive klasseråd understøtter forældrenes ansvar under både værdien ”På vores skole 
passer vi på hinanden” og ”På vores skole lærer alle at lære”. Klasserådet er forældrenes 
talerør og skal samtidig være medformidler af centrale tiltag, værdier og principper til 
klassens øvrige forældre.   
 

Hvad er et klasseråd på Egholmskolen? 
Klasserådet skal være: 

 Drivkraft i og tovholder på at skabe et positivt miljø blandt elever, ansatte og forældre 

 Bindeled mellem klassens forældre, lærere og pædagoger 

 Bindeled mellem klassens forældre og skolens bestyrelse og ledelse 

Klasserådets arbejde er nærmere beskrevet i ”Gode råd arbejdet i klasserådet” og omfatter 
blandt andet: 

 Initiativ til sociale arrangementer – gerne koordineret med klassekoordinatorerne 

 Hjælp til planlægning ved ekstraordinære forældremøder indkaldt af skolen, samt 

årets aktiviteter  

 Sikring af god dialog mellem skolen og klassens forældre 

 Ideudveksling med skolebestyrelsen 

 
Hvordan vælges klasserådet? 
I hver klasse skal der vælges et klasseråd. Klasserådet sammensættes af mindst to 
forældrerepræsentanter og der tilknyttes en klassekoordinator, som har ansvaret for 
dialogen med klasserådet.  
 
Forældrerepræsentanterne vælges af den enkelte klasse på forældremødet. Det er vigtigt, 
at der holdes ”nyvalg” hvert år, så nye interesserede nemt kan komme ind og sikre frisk 
blod. På mødet kan de afgående forældrerepræsenter give deres erfaringer videre, og 
forældrene i klassen kan forventningsafstemme, hvad de vil bruge klasserådet til fremover.  
Inden valget gennemgår klassens lærere og pædagoger princippet for klasseråd, så alle 
forældre – nye som gamle – ved hvad mulighederne er for at bidrage. 
 
Hvis der vælges mere end to forældrerepræsentanter (som regel vælges der 4-6), udpeges 
der blandt forældrerepræsentanterne to kontaktforældre. Når kontaktforældrene er valgt, 
skal deres kontaktinfo hurtigst muligt på Forældreintra, så de er til at få fat på. 
 



 

 

 

 

Kontaktforældrenes særlige rolle er at føre dialogen (være kontaktpersoner) med klassens 
lærere/pædagoger, skolens ledelse og skolebestyrelsen, og at fordele de få opgaver, der 
måtte komme i løbet af året, blandt forældrene i klasserådet. Kontaktforældrene kan også 
findes på ForældreIntra og vil derfor være synlige for både forældre, personale, ledelse og 
bestyrelse.  
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