
Om klasseforældreråd ved Stillinge Skole. 
 

 
 

Aktive forældre har aktive børn! 



Klasseforældreråd. 
 

Hvorfor klasseforældreråd? 
 
Skolebestyrelsen ved Stillinge Skole opfordrer til, at der oprettes klasseforæl-
dreråd i alle klasser, da et godt forældrenetværk er af afgørende betydning 
for, om en klasse fungerer godt. 
 

Formål for forældrerådenes virke er bl.a.: 
 
- at etablere et godt forældrenetværk omkring klassen. 
- at agere bindeled mellem lærere og forældre samt til skolebestyrelsen 

med henblik på bedst mulig åben og fordomsfri dialog omkring skole/hjem 
samarbejdet. 

- at motivere til diskussion af klassens normer bl.a. i forbindelse med fød-
selsdage, fester og alkohol. 

- at der motiveres til afholdelse af sociale arrangementer  med børn og for-
ældre. 

- at være bindeled til parallelklassens forældreråd.  
 

Sammensætning. 
 
I hver klasse vælges 2-3 kontaktforældre, gerne for en toårig periode.  
Forældrene er på valg, så der hele tiden er en ”ny” og en ”gammel” repræ-
sentant. 
På 1. til 4. klassetrin kan det være en fordel, at en af kontaktforældrene har 
barn i SFO.  
 

Valgprocedure. 
 
Valgprocedure aftales på første forældremøde i hvert skoleår. Skolebestyrel-
sen opfordrer til at jobbet går på skift i forældregruppen. 



Kontaktforældrenes rolle. 
 

I forhold til klassens forældrekreds kan f.eks. nævnes: 
 
Afholder ca. 4 årlige møder 
Klasselæreren deltager en eller flere gange, hvis vedkommende har tid afsat. 
Før møderne kontaktes klasselæreren vedrørende aktuelle emner fra klassen 
og forældregruppen til dagsordenen. 
Der laves referat, som gennemlæses af klasselærer og skoleledelse i forbin-
delse med udsendelse, derved bliver skoleledelsen garant for, at gældende 
regler overholdes.  
Skolens sekretær renskriver referatet, hvis det ønskes.    
 
Laver debatoplæg til forældremøder. 
Gavebeløb, klassekasse, fødselsdage i klassen, mv. 
 
Tager initiativer til og ansvar for sociale arrangementer. 
Samarbejder med evt. parallelklasses forældreråd. 
 
Alle kontaktforældre har særlig kontakt til et bestemt antal forældre 
fra klassen. 
- Forud for klasseforældremøderne indhentes information fra den respektive 

forældrekreds og klasselæreren. Der anmodes om input til dagsordenen. 
- I forbindelse med arrangementer i klassen/på skolen kontaktes de øvrige 

forældre vedrørende praktiske opgaver. 
 

I forhold til klassens lærere kan f.eks. nævnes: 
 
Udfører praktiske opgaver i forhold til møder og arrangementer. 
 
I forhold til skolebestyrelsen kan f.eks. nævnes: 
 
Foreslår relevante temaer til skolebestyrelsens stormøde. 
Tager relevante temaer fra skolebestyrelsen op. 
 
Med venlig hilsen 
Skolebestyrelsen ved Stillinge Skole 


