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Principper for klasserådsarbejdet 

Fællesbestyrelsen skal sikre, at klasserådene i de enkelte klasser kender til principperne. 

Mål for klasserådsarbejdet: 

 Klasserådet samarbejder med klassens lærere og forældre om at støtte klassens faglige og sociale 

udvikling. 

 Klasserådsarbejdet skal give klasserådet medansvar, indsigt, deltagelse og indflydelse. 

 Klasserådet og klasselæreren arbejder sammen om, at skole-hjemsamarbejdet bliver så optimalt som 

muligt, og at dette er i overensstemmelse med skolens overordnede målsætning. 

Principper for valg af klasserådsrepræsentanter: 

 0. – 6. kl.:  Klasserådet skal bestå af repræsentanter for 4-6 elever. På det første forældremøde tager 

forældregruppen stilling til, hvordan man vælger fremtidige repræsentanter. 

 Klasserådet etableres ved første møde i førskolegruppen i marts måned. Ved fremtidige forældremøder 

vælges repræsentanter til det kommende skoleår. 

 Der appelleres til, at man ikke udskifter alle repræsentanter på én gang.  

 Alle forældre skal have mulighed for at blive medlem af klasserådet.  

 

Arbejdsopgaver for klasserådene: 

 Klasselærer deltager i 1 møde med klasserådet ved skoleårets start inden udgangen af august, hvor der i 

et samarbejde laves mål og årsplan for klasserådets arbejde. På mødet planlægges forældremøde. Mødet 

finder sted inden for normal arbejdstid før. Kl 17.00. Klasselærer deltager i 1 årligt socialt arrangement 

med klassen. Disse placeres dog ikke fredage, lørdage og søndage med deltagelse af klasselæreren. 

 Der skal planlægges og afvikles minimum 2 årlige klassearrangementer om året. 

 Klasserådet skal arbejde på at styrke klassens sociale udvikling, og skal arbejde på at give alle elever og 

forældre mulighed for deltagelse i arrangementer o. lign. 

 Klasserådet bakker op om opstart og vedligeholdelse af legegrupper, madklubber mv.  

 Planlægning og afvikling af forældremøderne i samarbejde med klasselæreren. 

 Klassens sociale udvikling: lærerne udarbejder sociale mål for klassen. Disse præsenteres for 

klasserådet og efterfølgende for den øvrige forældregruppe på et forældremøde. 

 Klasserådet skal være mødeleder og referent ved forældremøderne. 

 Klasserådet er tovholdere ift. klassekassen. Hvis 2 klasser sammenlæses, lægges klassekasserne for de 2 

klasser sammen. 

 Klasserådet skal arbejde på, at klassens forældre, elever og lærere lærer hinanden at kende. 

 Klasserådet skal arbejde på, at nye forældre føler sig velkomne og præsenteres for klassens øvrige 

forældre. 

 Klasserådet skal samarbejde med fællesbestyrelsen. 
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