Forældreråd og klassens trivsel
Hvis børnene i dit barns klasse trives, så lærer de mere, fordi de ikke
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skal bruge energi på at spekulere på konflikter. Det er efterhånden alment
kendt. Men vidste du, at trivsel blandt forældrene i klassen fremmer
trivsel hos børnene? Det er faktisk sådan, at hvis forældregruppen har et
godt forhold til hinanden og til medarbejderne, smitter det af på børnenes
forhold til hinanden og til medarbejderne.

Hvad vil det sige at være med i et forældreråd?
Der vælges på det første forældremøde i det nye skoleår fire
forældre til klassens forældreråd.
Som medlem af forældrerådet sidder du i en nøgleposition, der
handler om andet og mere end at bage kage til forældremøder.
Det handler om at lave arrangementer for forældre og børn
sammen, for børnene alene og eventuelt for forældrene alene.
Det kan også handle om at forebygge dårlig trivsel.

Fra og med 4. klasse kan det være en god idé at invitere et par
elever med i forældrerådet, så de kan være med til at arbejde med at
fremme klassens trivsel.

Hvilke forventninger er der til forældrerådet?

Skolebestyrelsens forventninger og ønsker til
forældrerådet:



Etablere socialt samvær for børn og forældre



Skabe gode relationer mellem forældrene



Deltage i arrangement arrangeret af skolebestyrelsen én gang årligt.



Arbejde for en positiv kommunikationskultur



Medvirke til at fortælle ”de gode historier” om børnene, klassen og



Gå forrest i at bidrage til respekt for forskelligheder



Støtte op om skolens kommunikationspolitik og

skolen.

samarbejdsprincipper.


Planlægge og gennemføre klassearrangementer—være tovholdere/

Idé-banken:

koordinere praktiske opgaver


Kan bidrage til planlægning og gennemførelse af forældremøder i
samarbejde med klassens voksne





Som en hjælp og et støtteværktøj til forældrerådene ligger der på
skolernes hjemmeside en idé-bank. Her kan du finde ideer til
arrangementer og møder, som du kan bruge løs af. Det er vigtigt, at

I samarbejde med klassens voksne støtte op om fælles temaer, som

forældrerådene sørger for, at arrangementerne ikke bliver en stor

f.eks. alkoholregler, fødselsdage, opførsel etc.

omkostning for den enkelte familie.

Stå for aftaler omkring afholdelse af fødselsdage,
gavepolitik og andre fælles klasseaftaler i forbindelse med

Her et par eksempler:

forældremøde.



Tur rundt om Slåensø



Dragebygge- og flyvedag

Den enkelte forælder skal kontakte klassens lærere og pædagoger



Fællesspisninger

ved udfordringer i forhold til klassens trivsel. Ikke forældrerådet.



Skovtur til Indelukket



Spilleaften med brætspil



Arrangementer hvor børn og forældre deler sig, f.eks.
mødre og børn leger, mens fædre kokkererer

