
  

Inspiration til klasserådet 

Formål 
Et godt og velfungerende klasseråd kan bidrage på værdifuld måde til trivslen i 

klassen og til et positivt samarbejde mellem skole og hjem. 

Klasserådet kan være med til at styrke og udvikle samarbejdet mellem skole og 

hjem, og er med til at udvikle klassens sociale miljø og være kontaktformidlere ved 

henvendelser fra klassens forældre. 

Struktur 
I alle klasser vælges et klasseråd, som består af min. 2 og helst 4-5 forældre.  

Eleverne kan også være repræsenteret i klasserådet, primært i de større klasser. 

Klassens forældre beslutter, hvordan valget til klasserådet skal foregå. Der opfordres 

til, at lave glidende udskiftning, så ikke samtlige medlemmer udskiftes på en gang. 

Man kan gøre det på mange måde, for 1 år af gangen, skifte halvdelen ud hvert år, 

skifte når der er nogen der træder ud osv.  

Hvad skal klasserådet gøre 

 Sammen med klasselæreren at drøfte udformningen og tilrettelæggelsen af 

forældremøder. 

 At fungere som kontaktleddet mellem de øvrige forældre og skolebestyrelsen 

og sørger for at informere begge veje. 

Hvad kan klasserådet gøre 
Klasserådet har, som det fremgår, meget få bundne opgaver og kan i vidt omfang 

selv afgøre hvad og hvor meget de vil lave. Her er et par forslag: 

 tage referater fra forældre- og klasserådsmøder og udsende disse til klassens 

forældre. 

 Organisere arrangementer for klassen og uddelegere opgaver til andre 

forældre. 

 Klasserådet er opmærksomme på når der starter nye børn, og kontakter nye 

forældre for at byde disse og deres barn velkommen og orientere om 

klassearrangementer og evt. klasseaftaler. 

Forslag til klassearrangementer 

 Trave- eller cykelture 

 Klassefester 



  

 Fælles fødselsdagsfester 

 Weekendture 

 Kanoture 

 Teaterture 

 Bankospil 

 Hyggeaftner med fællesspisning 

 Loppemarked 

 Forældre fest 

Emner man kan tale om på forældremøderne 

 Sikre, at der er fælles aftaler i forbindelse med fødselsdage. Skolen henviser 

til, at man enten inviterer alle drenge, alle piger eller hele klassen. Hvad er 

gavebudget. 

 I god tid sikre fælles aftaler om rygning og alkohol i forbindelse med 

klassefester. 

 Sikre at der er en fælles klasseliste med telefonnumre, evt. e-mail adresse og 

navn på forældrene. 

 Have indsigt i, om der er børn med særlige behov i forbindelse med allergi, 

handicap, religion eller lignende og formidle dette til den resterende 

forældregruppe. Dette er ofte væsentligt i forbindelse med fødselsdage og 

andre klassearrangementer. 

Husk at 

 Klasserådets engagement allerede i de første skoleår er med til at skabe 

klassens gode sociale miljø, som er godt for klassens trivsel og 

indlæringsmiljø. 

 Inddrage eleverne i klasserådet - tidspunktet kan aftales ved forældremøde, 

men fortrinsvis i udskolingen. 

 Skolebestyrelsen altid er åben for ideer og emner, der kan tages op i 

skolebestyrelsen til principiel drøftelse. 

 Klasserådets aktiviteter er med til at skabe et netværk blandt klassens 

forældre, der vil gøre det nemmere at løse fremtidige problemer.  

 Problemer for det enkelte barn og dermed også dets forældre løses ved 

kontakt til klassens lærer(e). Hvis dette ikke løser problemet, skal man 

derefter rette henvendelse til ledelsen. 

 


