
NR. Ut t r up SKole 
Klassefor ældr er åd - den gode klasse

Kære forældre!

Med denne informationsfolder omkring klasseforældrerådet og den gode 
klasse håber vi, at kunne være med til at skabe et godt fundament for et 
godt forældresamarbejde i den enkelte klasse. Et samarbejde mellem 
forældre/ forældre og mellem forældre/ skole. Vi vil beskrive formen for den 
gode klasse og forventningerne til klasseforældrerådet. 



klassefor ældr er ådet
- hvad er  et  for ældr er åd

- Alle klasser har et klasseforældreråd bestående af 4-6 forældre.
- Man er valgt for et år af gangen. 
- Klasseforældrerådet står for mindst en gang om året at invitere til den gode 

klasse
- Klasseforældrerådet står for klassekassen, hvis den enkelte klasse beslutter 

at have en sådan. Der må max. indbetales 100 kr. pr. elev pr. år 
- Klasseforældrerådet er tovholder for sociale aktiviteter i klassen. Der er 

ingen krav om, hvor mange arrangementer den enkelte klasse skal afholde, 
dog anbefaler vi 1-2 aktiviteter i løbet af et skoleår for at understøtte 
samarbejde, trivsel og fællesskab mellem børn/børn, forældre/ forældre, 
forældre/børn i den enkelte klasse. 

- Klasseforældrerådet er talerør for hele forældregruppen til skolens ledelse, 
personale og bestyrelse, hvis forældre ønsker noget taget op. 



Den gode klasse
- hvor dan

- Mindst en gang om året, afholder forældregruppen møde, med temaet Den 
Gode Klasse. 

- Det er klasseforældrerådet, der indkalder til mødet
- Her drøftes emner, der er vigtige for klassens trivsel og daglige samspil. 
- Emnerne kan findes, ved at koordinere med klassens kontaktlærer og 

kontaktpædagog, som ved, hvad der ?rører sig? i klassen.
- Såfremt man som forældre har et emne man gerne  vil have bragt på 

dagsorden kan man kontakte klasseforældrerådet. 
- Klasseforældrerådet vælger en ordstyrer og referent og udsender dagsorden. 

Referatet udsendes ligeledes til de forældre der er blevet forhindret.
- Klassens kontatktlærer og kontaktpædagog kan inviteres med en gang om 

året. 



Den gode klasse 
- på sel ve mødet

- På mødet sidder alle forældre i rundkreds for at alle kan de hinanden og 
oplever sig som en del af gruppen

- Der er valgt en ordstyrer og referent til hvert møde
- Forældrene præsenterer sig på skift med barnets navn og eget fornavn. 
- Alle gøres bekendt med dagsorden - som også er sendt ud på forhånd af 

klasseforældrerådet.
- Det er ordstyrerens ansvar at sørge for, at alle synspunkter bliver hørt, ingen 

afbryder, og samtalen holder sig til emnet.
- Hold tidsplanen! Er der behov for yderligere, indkaldes der til et nyt møde. 
- Husk at aftale evt. nyt mødetidspunkt. 
- Målet er ikke nødvendigvis enighed - men opnåelse af forståelse, respekt og 

fælles retning for klassen. Jeres børn skal være hinandens gode 
klassekammerater!



Den gode klasse
- spil l er egler

- Deltagerne markerer med håndsoprækning. 
- Deltagerne taler for sig selv (?jeg? i stedet for ?man?). 
- Deltagerne må tale om alt, blot det siges på en ordentlig måde (ordstyreren 

hjælper til). 
- Det er alles ansvar, at tonen er god. Husk, at den måde I snakker OM 

hinanden, er den måde, børnene snakker MED hinanden.
- Alle holder sig til dagsordenen. 
- Et specifikt barn er aldrig på dagsordenen 
- Der står aldrig noget om et specifikt barn i referatet.
- Emner der evt. kan tages op: Sprog/ tone, fødselsdag/ fester, gaver, PC-spil 

madpakker, mobning, mode, moral, børnenes fritid, sociale medier/ chat,  
normer, mobil politik, klassens sociale liv, generel trivsel



Den gode klasse
- et ik

- Det er vigtigt, at alle møder op med åbent sind og respekterer og lytter til de 
andre forældres holdninger og synspunkter. 

- Der kan være emner der diskuteres, uden at der opnås enighed. Respekten 
for forskelligheden i forældregruppen er lige så vigtig, som den er blandt 
eleverne. Derfor skal tonen være venlig og meningsudvekslingerne afvikles 
med respekt for andres meninger. 

- Ordstyreren er behjælpelig ift. tonen, samt at alle kommer til orde. Det er dog 
et fælles ansvar. 

- Da det er vores fælles børn, vi er sammen om, kan det være nødvendigt at 
tale om børn af forældre, der ikke er repræsenteret på mødet. 



HVORFOR den gode klasse
- for mål

- Møderne omkring den gode klasse giver mulighed for dialog mellem 
forældrene i den enkelte klasse.

- De andre børn i klassen er dit barns betingelse for at gå i en god klasse.
- Fællesskabet er vigtigt, hvis alle børn skal trives - og det skal de
- Forældrene er dem, der kender deres børn bedst.
- Alle forældre i klassen skal kunne komme til orde. Vi har forskellige 

forudsætninger, men alle indgår på lige fod og er lige vigtige. 
- Børnenes konflikter bliver forældrenes konflikter. 
- Gensidig respekt og forståelse forældrene imellem smitter positivt af på 

børnene.
- Børnene ved, at forældrene og andre voksne taler sammen.
- Den måde forældrene snakker OM hinanden, bliver den måde, børnene 

snakker MED hinanden!



klassefor ældr er ådet
- suppor t

    

- Ønsker I hjælp til opstarten af møderne, er I altid meget velkommen til at 
kontakte klassens kontaktlærer og kontaktpædagog. 

- Skolebestyrelsen kan også være behjælpelig. 
- Det er også muligt at få hjælp fra skolens inklusionsvejleder/ trivselsperson 

eller ledelse.
- Der kan ligeledes findes beskrivelse af Den Gode Klasse , klasseforældreråd, 

klassekasse på www.nusk.dk
- Materialet forældrefidusen kan anvendes til inspiration. Dette kan man få 

ved henvendelse til klassens team. Her er ideer til 
klasseforældrerådsarbejdet.       


