Forældrerådet og forældremøder
Forældremøder giver forældrerådet mulighed for at tage temaer op til drøftelse, der vedrører klassens trivsel, læring, arrangementer
eller samarbejde.
En god idé er at være i dialog med klasselæreren i forhold til udarbejdelse af dagsordenen.
Ideer til temaer til forældremøde
Lektier
Børns sprog
Klassens trivsel og sociale liv
Klassens samarbejde og relationer
Ekskursioner
Skole/hjem samarbejdet
Skolens /klassens ordensregler
Frokostpausen i skolen
Kassekasse
Fødselsdage
Børns parathed i undervisningen
Computere, mobiltelefoner, sociale medier
Rundvisning på skolen. Det er ikke kun, når børnene starter i skole, at det er rart at se, hvor de er til hverdag.

Indskoling
Fødselsdage/gaver
Legegrupper
Mobiltelefon

Mellemtrin
Lommepenge
Fritidsaktiviteter
Samværsgrupper

Udskoling
Fritidsjob,
Gruppepres
Fester, Alkohol, Pubertet,
Sidste skoledag,
Dimisionsfest

Vi håber, denne lille folder kan bruges til inspiration.
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen

Forældrerådsfolder
Sunds-Ilskov Skole

Fællesskab
Sammenhold
Klassetrivsel

Kære forældre.
Tak, fordi du har valgt at lægge ressourcer i dit barns forældreråd. Dit engagement er
værdsat og meget vigtigt!
Et forældresamarbejde, der er etableret allerede fra børnehaveklassen, er et godt grundlag
for at sikre at familierne kommer til at kende hinanden godt, og at der kommer et løbende og
uformelt samarbejde mellem forældre og lærere/pædagoger, hvor spørgsmål og problemer
kan tages op.
Det har stor betydning, at forældrene kender til deres børns skole, og at forældrene
engagerer sig både i deres eget barns og kammeraternes trivsel samt interesserer sig for
klassen som helhed.

I dette hæfte vil du kunne læse om forældrerådets rolle og opgaver og – forhåbentlig – også
finde nogle gode ideer til, hvordan et forældreråd kan bidrage til trivslen i klassen.

Hvilke opgaver har et forældreråd?

Det er forældrerådets hovedopgave at medvirke til en god trivsel og et godt samarbejde i
den enkelte klasse.
Forældrerådets opgaver kan groft inddeles i to:
- Sociale arrangementer
- Deltage i og bidrage til forældremøder
Forældrerådet kan derudover agere som lærernes/pædagogernes forældrekontaktflade og
samarbejdspartnere i forbindelse med forskellige aktiviteter i klassen.

Valg - hvor mange, hvordan og hvor længe?
Forældrerådet består typisk af forældre til 3- 4 børn i klassen og er valgt for 1-2 skoleår af
gangen. Valg-perioden starter ved skoleårets start.
Der er forskellige muligheder for valg af forældreråd:
- Forældrerådet vælges efter klasselisten
- Forældrerådet vælges blandt de forældre, der har lyst og energi
Hvordan I vælger at gøre i jeres barns klasse tages op på forældremøde.

Forældrerådet og sociale arrangementer
Det er forældrerådet, der planlægger og er vært ved klassens sociale arrangementer. Det
anbefales, at der planlægges 2-4 arrangementer årligt, og at forældrerådet tager stilling til,
om det er med eller uden søskende, om forældre skal deltage, om det kun er for eleverne
eller måske kun for forældre.
Arrangementerne har til formål at styrke det sociale sammenhold i klassen mellem børnene
og mellem forældrene. Derfor er det vigtigt, der deltager så mange som muligt.
Alle skal kunne være med
I skal overveje prisen så det er muligt for alle familier at deltage. Hvis forældre ikke kan
deltage, så sørg for, at barnet tages med af andre forældre.
Ideer til sociale arrangementer (Se flere ideer på ”forældrefiduser.dk) :
-klassefest for årgangen
- Temafester: jul – halloween – disko - fastelavn
- Bowling
- Biograf
- Spis sammen: hver familie medbringer en ret

- Restaurant: børnene laver mad i skolekøkkenet og forældrene inviteres
- Friluftsbadet: grill, svømning og hygge kombineres
- Overnatning, fx i telt, på skolen, friluftsbadet, eller i shelters, pyjamasparty
- Kanotur
- Fisketur
- Skattejagt / orienteringsløb på skolen
- Forældrekaffe eller forældre ”rødvinsaften”
- Gåture / cykelture og skovtur (fx i julen med æbleskiver i bålhytten)
- Boldspil (rundbold, fodbold – fx børn mod voksne)
- Bankoaften
- Større udflugter med overnatning kan købes hos fx Ree Park, Givskud Zoo, Aqua og
Kattegatcentret (Husk, at være ude i god tid)
- filmaften
- spisning efter dimission i 9.årgang
Klassekassen :Forældrerådet bestyrer klassekassen. Her samles penge ind til klassen til brug
ved arrangementer for eleverne samt diverse indkøb. Vær opmærksom på, at der samles ind
på en måde, så alle har mulighed for at være med økonomisk.

