
 

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 
klasseforældreråd er en forståelse af, 
at social trivsel i en klasse og blandt 

forældre er udgangspunkt  
for gode læringsforløb. 

Opgaven løser skole og forældre i 
samarbejde. ” 

 
 

 
 
Hvad er et klasseforældreråd? 
Et klasseforældreråd er et frivilligt råd. 
Skolebestyrelsen anbefaler, at der sidder 2-4 
forældre i et klasseforældreråd. 
Skolebestyrelsen opfordrer til, at 
klasseforældrerådet afspejler klassens 
sammensætning – eksempelvis 50/50 
fordeling mellem pige-og drengeforældre. På 
7. årgang anbefaler skolebestyrelsen, at der 
vælges et klasseforældreråd med forældre 
fra både Møldrup og Klejtrup for at samle 
den nye klasse og fremme trivslen både 
blandt elever og forældre. 

Der er valg til forældrerådet på det første 
forældremøde i et nyt skoleår. I 0. klasse 
etableres klasseforældrerådet i forbindelse 
med forældremødet i juni måned før 
skolestart.  

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 og 
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 

 

Idekatalog til klasseforældreråd 

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 arrangementer for 

klassen og evt. også forældre og 
søskende – fx klassefester, skovture, 
fællesspisninger 

 Oprette og administrere klassekasse. 
Bruger vi ”overskuddet” fra 
klassearrangementer, betaler vi et fast 
beløb årligt etc.  

 Samarbejde med skolebestyrelsen 
 Deltage i tilrettelæggelse af 

forældremøder sammen med 
kontaktlæreren 

 Bidrage med temaer, der kan drøftes i 
forældregruppen: 

 Hvordan opbygger vi en god 
atmosfære med åbenhed, tillid og 
tryghed blandt klassens lærere, 
elever og forældre? Hvordan kan 
vi som forældre være ”gode 
rollemodeller”? 

 Hvilke forventninger har vi til 
hinanden?  

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

 Hvordan håndterer vi 
drillerier/mobning? 

 Hvilket sprog vil vi acceptere? 
 
 
 
Fællesskab - fordi alle har ansvar for 
vores skole, og der er plads til alle! 

 

Det nytter at gøre noget. 

 

Trivsel er noget, vi giver til  
hinanden hver dag 

 

 

 

Velkommen 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.  

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

 Familien bliver orienteret om vigtige 
datoer for klassearrangementer, aftaler i 
klassen og andre relevante oplysninger. 

 Ved første forældremøde sørger 
klasseforældrerådet for, at de nye 
forældre bliver budt velkomne og 
præsenteret for de øvrige forældre. 

 

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

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

I gør en forskel 😊 


