4: Princip forældresamarbejde (klasseråd)
Henvisning til evt. overordnede
rammer: N/A
Ansvar: Skolebestyrelse og klasseråd

Formål: Formålet med klasserådet er, at
medvirke til et konstruktivt og positivt
samarbejde omkring klassen. Arbejdet er
således af støttende og koordinerende
karakter, der skal medvirke til, at klassens
elever kan få et godt udbytte af skolegangen.
Klasserådet skal desuden medvirke til, at
hele forældregruppen er aktive omkring
klassen og skolen

Samarbejde og forpligtigelse
Klasserådets samarbejde med kontaktlærerne og skolen er gensidigt forpligtende. Det tilstræbes, at der
afholdes to møder om året med deltagelse af klassens kontaktlærere og klasserådet.
Klasserådet kan tage et emne op efter henvendelse fra en forælder. Der behøver ikke at være konsensus i
forældregruppen, for at klasserådet kan tage et emne op. Det er dog vigtigt, at det fremgår, hvem eller
hvilke forældre klasserådet agerer på vegne af, og at særinteresser ikke tages op som emner på vegne af
forældrene. Klasserådet kan komme med anbefalinger. Beslutninger for hele klassen drøftes på
forældremøder.
Sager der vedrører enkelte børn eller forældre er ikke omfattet af klasserådets arbejdsopgaver. I sager af
sådan karakter, skal klasserådet eller dets repræsentant henvise eller give råd til, hvor vedkommende kan
fremme sin sag eller tage problemstillingen op, eksempelvis kontaktlærere eller skolens ledelse.
Valg til klasseråd
Klasserådsmedlemmer vælges på klassens forældremøde i starten af et skoleår. Klasselæreren faciliterer
valget. Der vælges mellem 3-6 medlemmer.
Et klasseråd vælges for et år ad gangen, og indtræden og udtræden af klasserådet bør kun ske i forbindelse
med valg.
Klasserådets arbejdsopgaver
• Dialog / kontaktled mellem klassens forældre, lærere og skolen.
• Udarbejde dagsorden for og planlægning af forældremøder - i samarbejde med kontaktlæreren.
• Udarbejde forslag til og koordinere netværksarrangementer og børne- og voksenaktiviteter i
klassesammenhæng.
• Være bindeled til skolebestyrelsen samt gøre skolebestyrelsen opmærksom på opgaver og sager, der
hører ind under skolebestyrelsens arbejde.
• Arrangere og gennemføre klasserådsmøder. På klasserådsmøder deltager kontaktlæreren (erne).
• Sørge for orientering til de øvrige forældre om afholdte klasserådsmøder, fx gennem referater.
• Evaluering af årets arbejde på det sidste forældremøde.
Faste kontaktpersoner
Klasserådet skal tage kontakt til skolebestyrelsen for at sikre, at forældresynspunkter kommer med i de
overvejelser, skolebestyrelsen foretager.
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