
  

        Klasseforældreråd 

 

                 Vi har brug for hinanden på Møldrup Skole! 

 

”Sammenhold omkring børn giver sammenhold mellem børn – sammenhold omkring 

forældre giver sammenhold mellem børn og forældre” 

”Udgangspunktet for arbejdet i et klasseråd er en forståelse af, at social trivsel i en 

klasse og blandt forældre, er et udgangspunkt for gode læringsforløb, og at det er en 

opgave for skole og hjem, som skal løses i samarbejde” 

 

Hvad er et klasseforældreråd? 

Et klasseforældreråd er et frivilligt råd, som består af 2-4 forældre. Klasseforældrerådet er en del af 
Møldrup Skoles forældresamarbejde på alle klassetrin. Rådet har ikke nogen formel 
beslutningskompetence, men er en meget vigtig aktør på klasseniveau, hvor rådet fremmer 
forældreindflydelse, skole-hjemsamarbejdet og trivsel i elevernes skolehverdag. 

 På hver årgang oprettes ved skoleårets start et forældreråd bestående af 2-4 forældre, som vælges 
af forældrene for et år ad gangen.  

Skolen/klasselæreren tager initiativ til at der bliver valgt et forældreråd.  

 

Valg af klasseforældreråd: 

Der er valg til forældrerådet på det første forældremøde i et nyt skoleår. I 0. klasse etableres 
klasseforældrerådet i forbindelse med det første skolerelaterede forældremøde. Vi anbefaler, at 
der sidder 2-4 forældre i et klasseforældreråd, og vi opfordrer til, at klasseforældrerådet afspejler 
hele klassens sammensætning eksempelvis 50/50 fordeling mellem pige-og drengeforældre. 
Skolebestyrelsen opfordrer til, at der på 7. årgang laves et klasseforældreråd med forældre fra både 
Møldrup og Klejtrup for at samle den nye klasse og fremme trivslen – både mellem elever og 



forældre bedst muligt. Det er en god ide, at kun halvdelen af rådets medlemmer er på valg hvert år. 
På den måde kan erfaringer og oplysninger gives videre til nye medlemmer. 

”Forskningsresultater fra hele verden viser, at elevens læring og succes i skolen bedres 
betydeligt, når forældrene viser interesse for skolen og deltager aktivt i deres barns 
udvikling og læring” 

 

Sæt dig eget præg: (udtalelser fra forældrerødder på Møldrup Skole) 

At være i et klasseforældreråd er både sjovt og givende. Det er dejligt at have indflydelse og være 
med til at skabe rammerne for det gode forældresamarbejde.  

Forældreråd er et rigtig godt afsæt til at skabe et godt samarbejde og styrke det sociale fællesskab 
både mellem eleverne, men også deres forældre.  

Det er virkelig godt at lære andre forældre at kende på en mere indgående måde end bare et ”hej” i 
garderoben. Det er dejligt at have indflydelse på klassens sociale arrangementer.  

Det er en virkelig god måde at dele viden på, særligt når det er ens første skolebarn, hvor man står 
med mange spørgsmål. 

 

Lad os hjælpe hinanden med at skabe det gode elev- og 

forældresamarbejde 

 

Klasseforældrerådets opgaver: 

Klasseforældrerådets vigtigste opgave er at styrke sammenholdet og trivslen i klassen, samt være 
opsøgende i opbyggelsen af et godt netværk omkring elever, forældre, lærere/pædagoger.  

Det kunne være: 

-arrangere sociale aktiviteter udenfor skoletiden 

-oprettelse og administration af klassekassen 

-samarbejde med skolebestyrelsen – herunder at komme med forslag, ideer og ønsker til bestyrelsen 
vedrørende fælles elev-, forældre- og skoleforhold  

-årligt opsamlingsmøde med Skolebestyrelsen  

-deltagelse i tilrettelæggelse af forældremøder sammen med læreren 

-byde nye forældre velkommen til fællesskabet 

 

*At skabe grobund for tæt samarbejde mellem forældre/lærere/elever 



*Forældrerådet skal ikke lave alt arbejdet selv, men derimod inddrage og uddelegere 
arbejdsopgaver til de andre forældre 

*Forældrerådet tager initiativ til et antal sociale arrangementer for klassen og evt. også forældre og 
søskende. Det kan være klassefester, skovture, fællesspisninger, gril aftener eller andet, der kan 
ryste klassen sammen 

*Forældrerådet skal være til rådighed for nye forældre i klassen, som måtte have behov for 
vejledning og svar på spørgsmål 

*Deltage i møder med andre forældreråd mht. fælles arrangementer 

 

Idekatalog til forældreråd 

Hvilke forventninger har man til hinanden? Hvordan opnås en god atmosfære med åbenhed, tillid 

og tryghed blandt klassens lærere/elever og forældre? Hvordan kan vi som forældre selv være 

”gode rollemodeller”? 

Hvordan tager man imod nye børn i klassen og nye forældre til forældremøderne? (se inspiration 

nedenunder) 

Holder vi fødselsdag for drenge/piger/alle? Hvor store gaver giver vi? Hvordan opbygger vi 

klassekassen? Bruger vi ”overskuddet” fra klassearrangementerne, eller betaler vi et fast beløb pr. 

år eller anden måde? 

Hvordan håndterer vi drillerier/mobning? 

Hvilket sprogbrug vil vi acceptere? 

 

Vi opfordrer til, at alle forældre deltager aktivt, og engagerer sig i deres barns 

skolegang 

Det nytter at gøre noget. 

 

Velkomst til nye forældre: 

På Møldrup Skole ønsker vi, at alle skal føle sig velkomne. Vi vægter trivsel meget højt og mener, at 

det er vigtigt, at nye børn og deres forældre hurtigt bliver en del af det fællesskab, der er i og 

omkring klassen.  

Skolebestyrelsen har lavet et forslag til, hvordan man kan byde nye forældre velkommen.  

Sådan kan klasseforældrerådet gøre, når der kommer en ny elev/forældre i klassen: 

1. Familien bliver budt velkommen enten via Aula, velkomstbrev eller et kort besøg. 



2.Familien bliver orienteret om vigtige datoer for klassearrangementer, aftaler i klassen eller andre 

relevante oplysninger. 

3.Ved første forældremøde sørger klasseforældrerådet for, at de nye forældre bliver budt 

velkommen og præsenteres for de øvrige forældre. 

 

Skolebestyrelsen på Møldrup Skole vil gerne takke alle forældrerødder for Jeres engagement i 

forældrerådene. Det er et vigtigt job I udfører!  

 

Jo stærkere fællesskab! Jo færre konflikter! Jo mindre mobning! 

 

Fællesskab -fordi alle har ansvar for vores skole, og der er plads til alle! 

 

Faglighed – fordi vi vil noget med vores elever, og de skal blive så dygtige som muligt 

– og elever lærer bedst når de er i trivsel 

 

Trivsel er noget vi giver til hinanden hver dag 


